
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ 

 

ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΖΖ  ΜΜΔΔΘΘΟΟΓΓΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΑΑ  ΔΔΞΞΗΗ  ΗΗΓΓΜΜΑΑ  ΤΤΠΠΟΟ  ΣΣΖΖ  ΛΛΗΗΣΣΖΖ  ΠΠΡΡΟΟΔΔΓΓΓΓΗΗΖΖ  ΣΣΖΖ  ΓΓΗΗΟΟΗΗΚΚΖΖΖΖ::  ΣΣΑΑ  

ΔΔΡΡΓΓΑΑΛΛΔΔΗΗΑΑ,,  ΟΟΗΗ  ΣΣΔΔΥΥΝΝΗΗΚΚΔΔ  ΚΚΑΑΗΗ  ΖΖ  ΠΠΗΗΣΣΟΟΠΠΟΟΗΗΖΖΖΖ  ΣΣΟΟΤΤ  ΠΠΡΡΟΟΩΩΠΠΗΗΚΚΟΟΤΤ  

 

 

 

 

 

 

ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

MBA – TQM 



ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ 

 

ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

 

 

 

 

 

 

ΖΖ  ΜΜΔΔΘΘΟΟΓΓΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΑΑ  ΔΔΞΞΗΗ  ΗΗΓΓΜΜΑΑ  ΤΤΠΠΟΟ  ΣΣΖΖ  ΛΛΗΗΣΣΖΖ  ΠΠΡΡΟΟΔΔΓΓΓΓΗΗΖΖ  ΣΣΖΖ  ΓΓΗΗΟΟΗΗΚΚΖΖΖΖ::  ΣΣΑΑ  

ΔΔΡΡΓΓΑΑΛΛΔΔΗΗΑΑ,,  ΟΟΗΗ  ΣΣΔΔΥΥΝΝΗΗΚΚΔΔ  ΚΚΑΑΗΗ  ΖΖ  ΠΠΗΗΣΣΟΟΠΠΟΟΗΗΖΖΖΖ  ΣΣΟΟΤΤ  ΠΠΡΡΟΟΩΩΠΠΗΗΚΚΟΟΤΤ  

 

 

 

 

 

 

 

Δξγαζία: Κπβεξηώηεο Γ. Αληώληνο  

Δπηβιέπσλ: Μπνρώξεο Γεώξγηνο  

 

 

ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

MBA – TQM 

 

Πεηξαηάο 2011 



 

i 
 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη  ε παξνπζίαζε ελλνηνινγηθψλ 

θαη πξαθηηθψλ παξαηεξήζεσλ αλαθνξηθά κε ηα εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο ηεο 

κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο Γηνίθεζεο (Lean Six 

Sigma), ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ησλ εηδηθψλ ηεο 

κεζνδνινγίαο, κε παξάιιειε παξνπζίαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ 

EN ISO/IEC 17024(2003). Ζ ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία πνηφηεηαο,  έρεη πξνθχςεη 

σο ν ζπλδπαζκφο ησλ δπλαηψλ ζεκείν ηφζν ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο ηεο Γηνίθεζεο, κε 

ηελ νλνκαζία ―Lean‖ φζν θαη απφ ηελ πξσηνβνπιία Έμη ίγκα, ή ―Six Sigma‖ (6ζ) 

φπσο δηεζλψο αλαγλσξίδνληαη νη παξαπάλσ φξνη.  

 Ζ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ έρνπλ βαζηζηεί ζηε βηβιηνγξαθηθή 

έξεπλα ηεο ζχγρξνλεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο πνπ άπηνληαη ηνπ δεηήκαηνο πνπ 

ζίγεηαη ζηελ παξνχζα. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο 

απφ ηνλ αλαγλψζηε ε δνκή ηεο αθνινπζεί ηξείο άμνλεο. 

Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη κηα ζχληνκε εηθφλα ηεο δηεζλνχο θαηάζηαζεο ζην ππφ 

εμέηαζε αληηθείκελν, φπσο απηή θαηαγξάθεηαη ζηηο δηεζλείο δεκνζηεχζεηο θαη ζηελ 

αξζξνγξαθία ησλ εκπιεθφκελσλ κε πξσηνβνπιίεο πνηφηεηαο φπσο είλαη θαη ε 

κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο.  ηε 

ζπλέρεηα, θαηαγξάθνληαη ηα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηελ 

πινπνίεζε θαη εθαξκνγή κηαο πξσηνβνπιίαο πνηφηεηαο φπσο ε κεζνδνινγία ηνπ Έμη 

ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο. Παξνπζηάδνληαη νη απαηηήζεηο 

πηζηνπνίεζεο ηνπ πξνηχπνπ θαη ην ηη ηζρχεη γηα ηελ πηζηνπνίεζε σο πξνο ηελ 

κεζνδνινγία. Σειηθά, πξνθχπηνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο 

αξζξνγξαθίαο θαηαιήγνληαο ζε επθαηξίεο (νθέιε) θαη απεηιέο (δηδάγκαηα) πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε δηεζλή εκπεηξία.  

Σα επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο θξίλνληαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα. 

Απνθαιχπηνπλ απφ κηα εκπεηξηθή θαη πξαθηηθή ζθνπηά ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο 

πξσηνβνπιίαο πνηφηεηαο,  ζε επηρεηξεζηαθά ελεξγά πεδία θαη ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο. Παξνπζηάδεηαη ζηνλ αλαγλψζηε πσο ε πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε μεθηλά 

απφ ηα απιά βαζηθά βήκαηα θαη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δνπιεηάο γηα λα  γηα λα 

απνδψζεη ζε έλαλ νξγαληζκφ ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ θαηαγξάθνληαη σο επηηπρίεο 

δηεζλψο, κε θπξίαξρν  θαηαιχηε ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ.  
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Δπραξηζηίεο  

ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή Γηνίθεζεο Οιηθήο 

Πνηφηεηαο θαη επηβιέπνληα θ. Μπνρψξε Γεψξγην γηα ηηο θαηεπζχλζεηο θαη νδεγίεο 

ηνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαζψο θαη γηα ηελ ππνκνλή ηνπ. Δλ 

ζπλερεία φινπο ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο γηα ηελ εκπεηξία θαη ηελ 

αηκφζθαηξα δεκηνπξγηθφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νινθιήξσζεο ελφο απαηηεηηθνχ 

θαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληνο κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο.  
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Α) Αληηθείκελν θαη Κύξηνη ηόρνη Δξγαζίαο  

 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ην δπζκελέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ είλαη ην 

καθξννηθνλνκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο ζχγρξνλεο 

επηρείξεζεο. Δθηφο απηνχ, ε θεηηλή ρξνληά είλαη έλα νξφζεκν γηα ηελ ειιεληθή 

επηρεηξεκαηηθή, θαη φρη κφλν πξαγκαηηθφηεηα. ε έλα πεξηβάιινλ ιηηφηεηαο πνπ 

ζπλνιηθά πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ νη επηρεηξήζεηο ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα, ε 

παξνχζα θαίλεηαη κηα επίθαηξε πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ πεπξαγκέλσλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ κηαο πξσηνβνπιίαο πνηφηεηαο φπσο ε 

κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο.  

Απάληεζε ζηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο ε παξνχζα πξνζπάζεηα ηζρπξίδεηαη πσο κπνξεί 

λα δψζεη ε εθαξκνγή ελφο έξγνπ ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ππφ ηε Ληηή 

πξνζέγγηζε Γηνίθεζεο. Ζ εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ελφο κεζνδεπκέλνπ έξγνπ Έμη 

ίγκα πξνυπνζέηεη ηελ ρξήζε εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ ηεο Ληηήο πξσηνβνπιίαο 

δηνίθεζεο. Σέηνηα έξγα ζηξαηεγηθά ζηνρεχνπλ ζηε εχξεζε επθαηξηψλ βειηίσζεο σο 

πξνο εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ζεσξνχληαη θξίζηκα σο πξνο ηελ 

πνηφηεηα, θξίζηκα σο πξνο ηνλ ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ηεο επηρείξεζεο θαη 

θξίζηκα σο πξνο ην θφζηνο . Ζ Ληηή πξνζέγγηζε παξέρεη βαζηθέο κεζφδνπο πνπ 

βνεζνχλ ηνλ νξγαληζκφ λα πξνζδηνξίζεη θαιχηεξα ηελ αμία πνπ πξνζδίδεη ζηνπο 

πειάηεο ηνπ θαη λα εληνπίζεη ηηο κε αλαγθαίεο ζπαηάιεο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

βειηίσζε ηεο αληαπνθξηζεκφηεηάο ηνπ σο πξνο ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπ. Τπφ 

απηφ ην πξίζκα ινηπφλ, ε Ληηή πξνζέγγηζε παξέρεη ηα κέζα ψζηε έλα πξφγξακκα Έμη 

ίγκα λα αληαπεμέιζεη βέιηηζηα ζηνπο ζηφρνπο ηνπ.    

Με ηελ παξνχζα εξγαζία ν αλαγλψζηεο έξρεηαη ζε επαθή κε ηα δνκηθά ζηνηρεία θαη 

ηα κέζα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο 

Έμη ίγκα ππφ ηε Ληηή πξνζέγγηζε Γηνίθεζεο. Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη ε 

θαηαγξαθή, παξνπζίαζε θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε 

εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο 

πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο ηφζν ζε πξαθηηθφ φζν θαη ζε πην ζεσξεηηθφ επίπεδν 

αλάγλσζεο. Οη ζηφρνη επηγξακκαηηθά πεξηγξάθνληαη σο εμήο:  

 Δλλνηνινγηθφο δηαρσξηζκφο ησλ εξγαιείσλ ζε ζρέζε κε ηηο ηερληθέο θαη 

θαηαγξαθή απηψλ βάζε βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο  

 Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ επξεκάησλ ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο  

 Αλάδεημε ησλ σθειεηψλ θαη ησλ δηδαγκάησλ απφ ηελ δηεζλή εκπεηξία γηα 

εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ θαη κε ρξήζε κειεηψλ πεξίπησζεο  

Με ηελ πξνζπάζεηα απηή επηδηψθεηαη ε θαιχηεξε πιεξνθφξεζε θαη ε απνζαθήληζε 

ησλ πξνζπαζεηψλ γηα βειηίσζε πνπ επηρεηξνχλ νη επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζκνί 

θαηά κήθνο φινπ ηνπ θάζκαηνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ πξνζέγγηζε 

είλαη  επηθεληξσκέλε ζηα δνκηθά ζηνηρεία κηαο ηέηνηαο πξνζπάζεηαο, ζε κηα 

δηαδηθαζία γηα αλάδεημε ησλ ρεηξνπηαζηψλ πεηζηεξίσλ θαη πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ 
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ζηελ θαζεκεξηλφηεηα φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε κηα πξσηνβνπιία πνηφηεηαο φπσο 

ε κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο.  

 

Β) Ζ Γνκή ηεο Δξγαζίαο  

 

Απηήο ηεο ελφηεηαο έπεηαη ην 2
ν
 θεθάιαην,  ε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

αλαθνξηθά κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο 

δηνίθεζεο. Παξνπζηάδνληαη ηφζν  ε εμέιημε ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα 

πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο φζν θαη νη ζπλέξγεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ην ζπλδπαζκφ ησλ δπν κεζνδνινγηψλ πνπ ην απαξηίδνπλ. Αλαιχεηαη ε ινγηθή πίζσ 

απφ κηα ηέηνηα πξσηνβνπιία, ελψ παξνπζηάδνληαη νη ηζηνξίεο επηηπρίαο θαη νη ηάζεηο 

ζηε δηεζλή εκπεηξία.  

ην 3
ν
 θεθάιαην, ηελ εθηελέζηεξε ελφηεηα ηεο παξνχζεο, αλαθέξνληαη ηα εξγαιεία 

θαη νη ηερληθέο ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα. Οη βαζηθέο έλλνηεο θαη νη νξηζκνί αλαιχνληαη, 

ζε κηα πξνζπάζεηα θαζνξηζκνχ ελφο ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο. Αθνινχζσο 

θαη θαηά ζεηξά παξνπζηάδνληαη θαη επεμεγνχληαη ηα εξγαιεία ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ 

Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο θαη χζηεξα νη Σερληθέο.    

ην 4
ν
 θεθάιαην θαηαγξάθνληαη ηα επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλα πνπ 

δηεμήρζε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζεο πξνζπάζεηαο. Αλαθέξεηαη ε κεζνδνινγία 

ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ησλ δεκνζηεχζεσλ θαη 

θαηαγξάθνληαη ηα επξήκαηα. ηνλ επίινγν ηνπ θεθαιαίνπ, αλαθέξνληαη νη ηειηθέο 

παξαηεξήζεηο.  

ην 5
ν
 θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ην πξφηππν ISO/IEC 17024(2003). Αλαθέξνληαη ηα 

θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνηχπνπ θαη παξνπζηάδεηαη ε δηεζλήο πξαγκαηηθφηεηα σο 

πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ. Σέινο ζπλδέεηαη κε ηηο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο γηα ηελ 

κεζνδνινγία θαη ηα ηζρχνληα γηα απηή.  

ην 6
ν
 θεθάιαην πεξηγξάθνληαη νη επθαηξίεο (νθέιε) θαη νη απεηιέο (δηδάγκαηα) απφ 

ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο Ληηνχ Έμη ίγκα, κε ηε 

ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ. ην δεχηεξν κέξνο, αθνινπζνχλ δπν 

πεξηπηψζεηο πξαθηηθήο εθαξκνγήο (case studies) φπσο απηέο έρνπλ πξνθχςεη απφ ηε 

βηβιηνγξαθηθή έξεπλα.  

Σειηθά, ζην 7
ν
 θεθάιαην, δίδεηαη ν επίινγνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, φπνπ 

πξνθχπηνπλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα. Έπεηαη ην Παξάξηεκα.  
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2.1 Δηζαγσγή  

 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζεκείν εθθίλεζεο ηελ αλαζθφπεζε ηεο ζχγρξνλεο 

δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο. Παξνπζηάδεηαη ε πξσηνβνπιία πνηφηεηαο ζηελ ηζηνξηθή ηεο 

δηάζηαζε θαη ηελ εμέιημή ηεο ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. Απνθαιχπηνληαη νη ζπλέξγηεο 

πνπ επηηπγράλνληαη κε ηε λέα απηή πξσηνβνπιία απφ ηνπο δχν πξνθαηφρνπο, ηε Ληηή 

ζεσξία θαη ηε κεζνδνινγία Έμη ίγκα.  Αλαιχεηαη ε αλαγθαηφηεηα ζπλδπαζκνχ ησλ 

δχν απηψλ κεζφδσλ γηα λα πξνθχςεη ε ινγηθή ηεο λέα πξνζέγγηζεο. ηνηρείν θιεηδί 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο πξφηαζεο είλαη ηα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο ηεο κεζφδνπ. 

Σέινο αλαθέξνληαη επηηπρεκέλεο πεξηπηψζεηο θαζψο θαη νη ηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηε δηεζλή εκπεηξία.   

2.2 Ζ Δμέιημε ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο 

Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο (ή Ληηό ίγκα)   

 

Ζ ζεσξεηηθή θαη ε απφ άπνςε ζηαηηζηηθήο βάζε ηεο ζχγρξνλεο δηνίθεζεο πνηφηεηαο 

έρεη ζαθψο θαζνξηζηεί θαη έιθεη ηελ θαηαγσγή ηεο ζην πξψην κηζφ ηνπ εηθνζηνχ 

αηψλα. Απφ ηελ επνρή εθείλε θαη χζηεξα, αξθεηνί εηδηθνί ή ―γθνπξνχ‖ φπσο 

απνθαινχληαη, έρνπλ δηαδξακαηίζεη ελεξγφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε απηήο ηεο γλψζεο. 

ηνπο εηδηθνχο ζπκπεξηιακβάλνληαη εθηφο ησλ άιισλ νη Ishikawa (1968), Crosby 

(1979), Feigenbaum (1983), Deming (1986) θαη Juran (1992). Σν εχξνο θαη ην βάζνο 

ησλ δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ είλαη δηαδεδνκέλν ελψ νη θξίζηκνη παξάγνληεο επηηπρίαο 

ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ πνηθίινπλ. Σν εχξνο απηφ θαιχπηεη έλα θάζκα απφ πνιχπινθα 

αλαιπηηθά/πνζνηηθά εξγαιεία (π.ρ. ζρεδηαζκφο πεηξακάησλ – Taguchi‘s Design of 

Experiments) σο ηα απιά δηεξεπλεηηθά εξγαιεία επίιπζεο πξνβιεκάησλ (π.ρ. 

δηάγξακκα αηηίνπ-απνηειέζκαηνο – Ishikawa‘s Cause and Effect diagrams), ελψ 

ηαπηφρξνλα νη θξίζηκνη παξάγνληεο επηηπρίαο θαιχπηνπλ επίζεο έλα επξχ θάζκα απφ 

ζρεηηδφκελα δεηήκαηα (π.ρ. εγεζία, θνπιηνχξα θαη θίλεηξα γηα ηελ πινπνίεζε) 

(Clegg et al, 2010, ζ. 189). Έηζη ινηπφλ έλαο αγψλαο δξφκνπ έρεη αξρίζεη γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ν νπνίνο αθφκα ζπλερίδεηαη. Ο πίλαθαο 2.2.1 δίδεη κηα πεξηγξακκαηηθή 

εηθφλα ηεο εμέιημεο ηεο πνηφηεηαο θαηά ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 20
νπ

 αηψλα έσο θαη 

ηα πξψηα ρξφληα ηεο λέαο ρηιηεηίαο. εκείν εθθίλεζεο, εθηφο απφ ηα απηά νηθνλνκηθά 

νθέιε γηα ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ θαη γηα φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο, φπσο νη 

κέηνρνη, είλαη ν εμνξζνινγηζκφο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο, ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ 

θαη ε αχμεζε ηεο αμίαο πνπ πξνζιακβάλνπλ απφ ηελ επηρείξεζε. Αλ ζηελ εμίζσζε 

πξνζηεζεί ν έληνλνο αληαγσληζκφο, ην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ θαη νη πεξηνξηζκέλνη πφξνη, ηφηε ε επηηαθηηθφηαηα γηα αιιαγή θαη 

βειηίσζε είλαη μεθάζαξε. Σν ηεξέλ ζην νπνίν νη επηρεηξήζεηο ζα αληαγσληζηνχλ ζηνλ 

21
ν
 αηψλα έρεη ζαθψο θαζνξηζηεί. 
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Πίλαθαο 2.2.1 Πξνζεγγίζεηο ζηελ Πνηφηεηα ζην πέξαζκα ησλ εηψλ 
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Πίλαθαο 2.2.1 Πξνζεγγίζεηο ζηελ Πνηφηεηα ζην πέξαζκα ησλ εηψλ (ζπλέρεηα..) 
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Πίλαθαο 2.2.1 Πξνζεγγίζεηο ζηελ Πνηφηεηα ζην πέξαζκα ησλ εηψλ (ζπλέρεηα..) 

 

Πεγή: Kubiak T.M. θαη Benbow D. W. (2009), ―The Certified Six Sigma Black Belt 

Handbook‖, ASQ Quality Press, ζ. 5-6  

Οξφζεκα ζε απηή ηε δηαδξνκή, φπσο απνθαιχπηεη ν παξαπάλσ πίλαθαο, ππήξμαλ  

πξσηνβνπιίεο φπσο ε Ληηή Γηνίθεζε θαη ε κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα. Ο φγθνο ηεο 

δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο θαη αξζξνγξαθίαο πνπ απαληάηαη γηα απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο 

πνηφηεηαο είλαη απνδεηθηηθά ηεο επηξξνήο ηνπο ζην θίλεκα ηεο πνηφηεηαο. Σα νθέιε 

θαη νη ηζηνξίεο επηηπρίαο ππήξμαλ ην εθαιηήξην γηα ηελ ελδειερή ελαζρφιεζε ηφζν 

απφ αθαδεκατθνχο θχθινπο φζν θαη απφ επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ. Ο Näslund (2008) 

θάλεη αλαθνξά ζηε ζπρλφηεηα ηεο αξζξνγξαθίαο θαη ησλ δεκνζηεχζεσλ ησλ 

ηειεπηαίσλ ηξηάληα εηψλ. Σα επξήκαηά ηνπ πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηα 

παξαθάησ ζρήκαηα, πξνέθπςαλ κε βάζε ηελ αλαθνξά ησλ ιέμεσλ Έμη ίγκα (Six 

Sigma) θαη Ληηφο (Lean) ζαλ ιέμεηο θιεηδηά ζηνλ ηίηιν ηνπ άξζξνπ, ζηελ ζχλνςή ηνπ 

ή ζην ζέκα ηνπ.      

 

Γηάγξακκα 2.2.1 πρλφηεηα Γεκνζίεπζεο Άξζξσλ γηα Έμη ίγκα 

Πεγή: Dag Näslund, (2008) "Lean, six sigma and lean sigma: fads or real process 

improvement methods", Business Process Management Journal, Vol. 14 Is. 3, ζ. 276  
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Γηάγξακκα 2.2.2 πρλφηεηα Γεκνζίεπζεο Άξζξσλ γηα Ληηή Γηνίθεζε 

Πεγή: Dag Näslund, (2008) "Lean, six sigma and lean sigma: fads or real process 

improvement methods", Business Process Management Journal, Vol. 14 Is. 3, ζ. 277  

Βάζεη ησλ παξαπάλσ δηαγξακκάησλ γίλεηαη θαλεξφ πσο κεηά απφ κηα ξαγδαία 

αχμεζε δεκνζηεχζεσλ γηα ην Έμη ίγκα θαη ηε Ληηή Γηνίθεζε, παξαηεξείηαη κηα 

θάκςε. Ζ εξκελεία, ελ κέξεη, πνπ δίλεη ν ίδηνο ν Näslund (2008, ζ. 277)  γηα απηά ηα 

ρξνλνδηαγξάκκαηα είλαη πσο νη κέζνδνη δηνίθεζεο αθνινπζνχλ θαη απηέο ην κνηίβν 

ηνπ θχθινπ δσήο ελφο πξντφληνο. Ζ εμήγεζε φκσο ίζσο είλαη θαιχηεξα θαηαλνεηή 

απφ κηα άιιε νπηηθή γσλία. χκθσλα ινηπφλ κε ηνπο Arnheiter θαη Maleyeff (2005, 

ζ. 6) νξηζκέλνη νξγαληζκνί πνπ ζην παξειζφλ πηνζέηεζαλ ηε κεζνδνινγία Έμη ίγκα 

ή ηε Ληηή Γηνίθεζε  δηαπίζησζαλ φηη ηειηθά έθζαζαλ ζε έλα ζεκείν κεησκέλσλ 

απνδφζεσλ.  Οη Arnheiter θαη Maleyeff (2005) ζπλερίδνπλ, φηη νη νξγαληζκνί απηνί 

άξρηζαλ λα αλαδεηνχλ αιινχ πεγέο γηα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Έηζη νη 

νξγαληζκνί πνπ εθάξκνδαλ ηε Ληηή θέςε (Lean Organizations) άξρηζαλ λα 

εμεηάδνπλ ην Έμη ίγκα θαη αληίζηξνθα. ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, νη 

ζπγγξαθείο ζπλνςίδνπλ ηηο βειηηψζεηο πνπ ελδέρεηαη λα αθνινπζήζεη ν νξγαληζκφο 

πνπ εθαξκφδεη Ληηή Γηνίθεζε ή Έμη ίγκα, θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο βειηηψζεηο πνπ 

ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα Ληηνχ Έμη ίγκα.  



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2                                                                                         ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ  
 

10 
 

 

Γηάγξακκα 2.2.3 Αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

Πεγή: Arnheiter E. D. θαη Maleyeff J. (2005), "The integration of lean management 

and Six Sigma", The TQM Magazine, Vol. 17 Is. 1, ζ. 16  

Ζ κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο δηεζλψο 

είλαη έλαο φξνο πνπ απαληάηαη ζηε βηβιηνγξαθία σο Ληηφ Έμη ίγκα ή Ληηφ ίγκα (αλ 

κεηαθξαζηεί ζηα ειιεληθά απφ ηα αγγιηθά) θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πξφζθαηα ψζηε 

λα πεξηγξάςεη έλα ζχζηεκα δηνίθεζεο πνπ ζπλδπάδεη ηα δχν απηά ζπζηήκαηα. πσο 

ππνδειψλεη ε νλνκαζία ηνπ, ην Ληηφ Έμη ίγκα (Lean Six Sigma- LSS)  είλαη έλαο 

ζπλδπαζκφο ησλ κεζφδσλ ηεο Ληηήο Γηνίθεζεο θαη ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ Έμη ίγκα. 

χκθσλα κε ηνπο Clegg et al (2010, ζ. 189) έρεη απνδεηρηεί πσο ηφζν ε θηινζνθία 

ηεο Ληηήο παξαγσγήο φζν θαη ηα βήκαηα ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα είλαη επί 

ηεο νπζίαο φκνηα κεηαμχ ηνπο θαη νη δπν απηέο πξνζεγγίζεηο έρνπλ ηελ ίδηα ξίδα, ηηο 

πξαθηηθέο ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο. Οη ζπγγξαθείο ζπλερίδνπλ θαη νκνλννχλ 

πσο έλαο νξγαληζκφο έρεη λα θεξδίζεη πεξηζζφηεξα αλ ζπλδπάζεη ηηο δπν 

πξνζεγγίζεηο θαη ρξεζηκνπνηήζεη ηα θνηλά εξγαιεία θαη ηερληθέο.  

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζεο, ζα ρξεζηκνπνηείηαη πξνζδηνξηζηηθά ε θξάζε 

―κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο‖, σο ζεκείν 

αλαθνξάο γηα ηνλ δηεζλή απηφ νξηζκφ ηεο ππφ εμέηαζε πξσηνβνπιίαο πνηφηεηαο. Σα 

ζεκειηψδε ζπζηαηηθά ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο 

πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο, ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηνπο Shamou θαη Arunachalam (2009, 

ζ. 59), γηα ηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο, είλαη  ε δηάηαμε ηνπ ρψξνπ παξαγσγήο 

ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη ζπαηάιεο, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηη είλαη απηφ πνπ 

δεκηνπξγεί  αμία, ν ζρεδηαζκφο δηεξγαζηψλ πνπ πξνζζέηνπλ αμία κφλν, ε 

παξαθνινχζεζε θαη βειηηζηνπνίεζε δηεξγαζηψλ  πνπ επεξεάδνπλ ηα θξίζηκα σο πξνο 

ηελ πνηφηεηα ραξαθηεξηζηηθά (CTQs) θαη ε δηαηήξεζε κηαο ξνήο πιηθψλ θαη 

πιεξνθνξίαο κε ηε ζέζπηζε ελφο ζπζηήκαηνο έιμεο (pull system) πνπ ελεξγνπνηείηαη 

αλάινγα ηε δήηεζε απφ ηελ κεξηά ηνπ πειάηε. Ωζηφζν, γηα λα πξνθχςεη έλαο 

νξγαληζκφο πςειψλ επηδφζεσλ, αλεμαξηήηνπ θιάδνπ, απηφ πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα 

κε ηνλ George M. O. (2010, xvii) είλαη κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ εζηηάδεη ζηελ 
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κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ππφ ηε Ληηή πξνζέγγηζε δηνίθεζεο ζε πνιιαπιά επίπεδα 

θαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζε νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ.  

Ζ κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο είλαη κηα 

πξσηνβνπιία βειηίσζεο ηειεπηαίαο γεληάο. Ζ Ληηή πξνζέγγηζε δίδεη κεγάιε έκθαζε 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ δηεξγαζηψλ θαη 

ην Έμη ίγκα δίλεη έκθαζε ζηελ κέηξεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο δηεξγαζίαο θαη ζηε 

κεζφδεπζε ηεο βειηίσζήο ηεο (Goldsby & Martichenko, 2005, p. 238). χκθσλα κε 

ηνλ Snee (2010, ζ. 9) νη πξνζεγγίζεηο απηέο δελ είλαη κηα κφδα (fad) αιιά απνηεινχλ 

ηηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο ζηελ πνξεία ηεο εμέιημεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ κεζνδνινγία 

ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο βαζίδεηαη ζηηο γλψζεηο, 

ηηο κεζφδνπο θαη ηα εξγαιεία πνπ πξνέθπςαλ κε ηε πάξνδν δεθαεηηψλ πάλσ ζε 

βειηηψζεηο ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπο.  Ζ 

πξνζέγγηζε ηεο Ληηήο Γηνίθεζεο εζηηάδεη ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο κέζσ ηεο 

βειηηζηνπνίεζεο ησλ δηεξγαζηψλ. Σν  Έμη ίγκα ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε ν νξγαληζκφο 

λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε θαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα. Ζ βειηίσζε πξνθχπηεη χζηεξα 

απφ κεηξήζεηο θαη ηελ εμάιεηςε ησλ ειαηησκάησλ. Ζ κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα 

ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο αληιεί ζηνηρεία απφ ηε θηινζνθία, ηηο 

αξρέο θαη ηα εξγαιεία θαη ησλ δπν πξνθαηφρσλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή αλαθέξνπλ νη 

Basu θαη Wright (2003, ζ. 5) παξέρεη επθηλεζία (agility) θαη απνδνηηθφηεηα 

(efficiency). Ωζηφζν, ν ζηφρνο απηήο ηε πξσηνβνπιίαο είλαη ε αλάπηπμε, φρη κφλν ε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο. Δπηδίσμε απηήο ηεο πξσηνβνπιίεο είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα, 

φρη κφλν ε απνδνηηθφηεηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε πξνζέγγηζε πνπ εμεηάδεηαη δίλεη 

ηελ ψζεζε ζηνπο νξγαληζκνχο φρη κφλν λα θάλνπλ ηα πξάγκαηα θαιχηεξα αιιά λα 

θάλνπλ θαιχηεξα πξάγκαηα (Byrne et al, 2007α, ζ. 3-4). Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη ε 

πνξεία εμέιημεο ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα.  

 

ρήκα 2.2.1 Ζ εμέιημε ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2                                                                                         ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ  
 

12 
 

Πεγή: Byrne, G., Lubowe, D. θαη Blitz, A. (2007α), ―Driving Operational Innovation 

Using Lean Six Sigma‖, IBM Institute for Business Value, Somers, New York, ζ. 4 

Καηαιήγνληαο ζην ζεκείν απηφ, ελ είδεη νξηζκνχ, ζεκεηψλεηαη πσο ε κεζνδνινγία 

ηνπ Έμη ίγκα ππφ ηε πξνζέγγηζε ηεο Ληηήο Γηνίθεζεο αληαπνθξίλεηαη ζηα ηξία 

αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

 Δίλαη κηα πξνζέγγηζε ζηηο δηεξγαζίεο βαζηζκέλε ζε ζηέξεα δεδνκέλα θαη ζαλ 

κεζνδνινγία πξνζπαζεί λα αλαιχζεη ηα βαζχηεξα αίηηα γηα θάζε 

πξφβιεκα/δηεξγαζία ειαρηζηνπνηψληαο ηα ειαηηψκαηα ( θαηαβάιιεηαη 

πξνζπάζεηα λα πξνζεγγηζηεί κηα απφθιηζε έμη ηππηθψλ απνθιίζεσλ απφ ην 

κέζν θαη απφ ην πιεζηέζηεξν φξην πξνδηαγξαθψλ)  δξαζηηθά βειηηψλνληαο ην 

ηειηθφ πξντφλ. 

 Βειηηψλεη ηελ γλψζε ησλ εξγαδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηε δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ, ηελ 

έλλνηα ηεο παξάδνζεο ζηνλ ζσζηφ ρξφλν θαη ηα νθέιε ζε ρξεκαηηθνχο φξνπο.  

 πλδπάδεη κηα ζηηβαξή θηινζνθία θαη ελζσκαηψλεη ηερληθέο κεηψλνληαο ην 

ξίζθν (ρξήζε εξγαιείσλ ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ππφ ηε Ληηή 

πξνζέγγηζε). 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν απηψλ ηζρπξψλ κεζφδσλ φπσο είλαη ε Ληηή Γηνίθεζε θαη ε 

κεζνδνινγία ηνπ  Έμη ίγκα απνδίδεη κεησκέλε δηαθχκαλζε ζηηο δηεξγαζίεο θαη 

δξακαηηθέο βειηηψζεηο ζηα θέξδε (Bottom line).  Καζηζηψληαο έλαο νξγαληζκφο ηε 

θηινζνθία ηνπ Έμη ίγκα σο ζεκειηψδεο ζηνηρείν ζηελ φιε αξρηηεθηνληθή ησλ 

ππνδνκψλ ηνπ, δίλεη ην βαηήξα γηα ηελ Ληηή Γηνίθεζε λα μεδηπιψζεη ηελ ηαρχηεηα 

εθείλε πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ απαηηνχκελε επηηάρπλζε ζηελ εθαξκνγή θαη πινπνίεζε 

ησλ σθειεηψλ (Taghizadegan, 2006, ζ. 1-2).   

2.3 Ζ ζπλέξγεηεο ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο ηεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ Έμη 

ίγκα  

 

Ζ κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο είλαη κηα 

πξνζέγγηζε πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ηε κείσζε ηεο 

δηαθχκαλζεο θαη ηελ εμάιεηςε ηεο ζπαηάιεο ζε κηα επηρείξεζε. Βαζίδεηαη ζην 

ζπλδπαζκφ δχν πξνγξακκάησλ βειηίσζεο, ην Έμη ίγκα θαη ηε Ληηή Παξαγσγή 

(Furterer θαη Elshennawy, 2005, ζ.1179 ). Ο Pyzdek (2003, ζ. 721) ζην βηβιίν ηνπ 

―The Six Sigma Handbook‖ πξνηείλεη έλαλ νξηζκφ γηα ηελ πνηφηεηα, ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν:  

―Ζ Πνηόηεηα απνηειεί έλα ηξόπν κέηξεζεο ηεο πξνζηηζεκέλεο αμίαο πνπ πξνθύπηεη από 

κηα παξαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα. Ζ δπλεηηθή πνηόηεηα είλαη ε κέγηζηε δπλαηή 

πξνζηηζέκελε αμία αλά κνλάδα. Ζ πξαγκαηηθή πνηόηεηα είλαη ε ηξέρνπζα πξνζηηζέκελε 

αμία αλά κνλάδα εηζξνήο. Ζ δηαθνξά κεηαμύ δπλεηηθνύ θαη πξαγκαηηθνύ είλαη ε 

ζπαηάιε (Muda)‖ 
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πλεπψο, αλ ε πνηφηεηα εξκελεπηεί σο αμία θαη φρη σο ειαηηψκαηα, είλαη θαλεξφ πσο 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο νη νξγαληζκνί λα επηηχρνπλ κηα επίδνζε 6ζ πνηφηεηαο, φπσο 

θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο, αλαδεηνχλ κεζφδνπο θαη ηξφπνπο 

απαινηθήο ηεο ζπαηάιεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα ην Έμη ίγκα είλαη:  

 Μηα γεληθή πξνζέγγηζε γηα κείσζε ηνπ muda ζε θάζε επθαηξία  

 Μηα ζπιινγή απφ απιέο θαη πην εμεδεηεκέλεο κεζφδνπο αλάιπζεο ζχλζεησλ   

πξνβιεκάησλ  

 Σν κέζν γηα λα απνθαιπθηνχλ επθαηξίεο γηα βειηίσζε  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε Ληηή πξνζέγγηζε πξνζθέξεη έλα έηνηκν ζχλνιν απφ ιχζεηο γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζπαηάιεο. Ζ πξνζέγγηζε Έμη ίγκα εθαξκφδεηαη γηα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδεη θαη ε Ληηή πξνζέγγηζε,  επηδηψθνληαο φκσο λα επηιχζεη 

θαη άιια δεηήκαηα. Έηζη, κηαο θαη ηφζν ην Έμη ίγκα φζν θαη ε Ληηή πξνζέγγηζε 

εληνπίδνπλ θνηλά πξνβιήκαηα ππάξρεη έλαο βαζκφο επηθάιπςεο ησλ δπν ζεσξηψλ. Οη 

δχν πξνζεγγίζεηο ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ σο ζπκπιεξσκαηηθέο ε κηα ηεο άιιεο 

(Pyzdek, 2003, ζ. 721-722).   

Καη νη δχν κεζνδνινγίεο εζηηάδνπλ ζηηο επηρεηξεζηαθέο δηεξγαζίεο (business 

processes) θαη ηηο κεηξήζεηο (process metrics) ελψ πξνζπαζνχλ λα απμήζνπλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, παξέρνληαο πνηφηεηα, πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζην ζσζηφ 

ρξφλν. Ζ Ληηή ζθέςε δίδεη κηα πην νιηζηηθή πξνζέγγηζε κε ηε ρξήζε νξηζκέλσλ 

εξγαιείσλ (value-stream mapping, balancing of workflow,  ή Kanban pull signaling 

systems). Σα εξγαιεία απηά δίδνπλ ην έλαπζκα (trigger) γηα ηελ νκαινπνίεζε 

(streamline) θαη βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δηεξγαζηψλ θαζψο θαη ηαρχηεξεο 

παξάδνζεο.  Σν Έμη ίγκα είλαη κηα πξνζέγγηζε πην αλαιπηηθή θαη κε έκθαζε ζηα 

δεδνκέλα. Υξεζηκνπνηνχληαη εξγαιεία πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ παξαγσγή θαη 

παξάδνζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ρσξίο ειαηηψκαηα ή ιάζε (Skalle et al, 2009, ζ. 

8).   

Ζ ―ηαρχηεηα‖ πνπ πξνζδίδεη ε Ληηή πξνζέγγηζε, πξαγκαηψλεηαη κέζσ ησλ ηερληθψλ 

θαη ησλ βειηησηηθψλ πξαθηηθψλ ελ γέλεη πνπ εθαξκφδνληαη ψζηε λα επηηαρπλζεί θαη 

λα κεησζεί ην θφζηνο θάζε δηεξγαζίαο, ζηνρεχνληαο ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

ζπαηάιεο ηφζν ζε θιάδνπο θαηαζθεπαζηηθνχο φζν θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. 

πλεπψο, ε Ληηή πξνζέγγηζε ηαπηίδεηαη κε ηελ ηαρχηεηα, ηελ επειημία, ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη ηελ επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ νινθιήξσζεο ησλ δηεξγαζηψλ. Έηζη, 

ζπλδπάδνληαο ηα ζηνηρεία απηά καδί κε ηηο αξρέο ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα, 

κηα κεζνδνινγία πνπ παξνπζηάδεη έλα έιιεηκκα ζηνλ ηνκέα απηφ, ηα απνηειέζκαηα 

ηεο αλάδξαζεο είλαη γξεγνξφηεξα απφ ηα πξνγξακκαηηζκέλα. Ωο απνηέιεζκα, ζε 

φξνπο θαζαξά επηρείξεζεο, πξνθχπηνπλ θαιχηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

αιιά θαη κείσζε ηεο δηαθχκαλζεο ησλ δηεξγαζηψλ. Με άιια ιφγηα, ηα νθέιε απφ ηε 

Ληηή πξνζέγγηζε ηεο δηνίθεζεο ελζσκαηψλνληαη ζηηο αξρέο ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ 

Έμη ίγκα. Ζ ζπλεηζθνξά ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο ζηελ κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα, 

πεξηγξακκαηηθά κπνξεί λα αλαιπζεί ζηα εμήο:  
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1. Διαρηζηνπνηεί ην ρξφλν πνπ ζπαηαιάηε πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί έλα 

έξγν (project) 

2. Γηαηεξεί ηθαλνπνηεκέλνπο ζηνπο πειάηεο εμαζθαιίδνληαο έγθαηξε θαη 

γξήγνξε παξάδνζε  

3. Τπνβνεζά ζηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ εληφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ρσξίο 

λα ππεξβαίλεηαη ην πξνθαζνξηζκέλν budget  

4. πλερψο βειηηψλεη ηελ θεξδνθνξία, κηαο θαη ην έξγν νινθιεξψλεηαη 

ζπληνκφηεξα απφ φηη είρε πξνγξακκαηηζηεί (Taghizadegan, 2006, s. 2-3).   

χκθσλα κε ηνλ George (2002, ζ. iv), ε κεζνδνινγία Έμη ίγκα δελ επηδξά άκεζα 

ζηελ ηαρχηεηα κηαο δηεξγαζίαο κε απνηέιεζκα λα κελ βειηηψλνληαη νη ρξφλνη 

παξάδνζεο ηεο επηρείξεζεο πνπ εθαξκφδεη ηελ κεζνδνινγία. κσο, νη κέζνδνη ηεο 

Ληηήο Γηνίθεζεο δελ είλαη αξθεηέο επίζεο. Οη επηρεηξήζεηο εκθαλίδνπλ θάπνηεο 

αμηνζεκείσηεο επηηπρίεο αιιά ζε κεκνλσκέλεο πεξηνρέο ηνπ νξγαληζκνχ. Σα ζηνηρεία 

ππνδεηθλχνπλ  φηη ε βειηίσζε ζε νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε παξακέλεη αξγή αλ δελ 

εληαρζνχλ ζηελ πξνζπάζεηα ε θνπιηνχξα θαη νη ππνδνκέο ηνπ Έμη ίγκα. πλεπψο 

φηαλ κηα επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ηαπηφρξνλα ηφζν ηε Ληηή πξνζέγγηζε φζν θαη ηελ 

πξνζέγγηζε Έμη ίγκα, επηηπγράλνληαη δξακαηηθέο βειηηψζεηο ζε φιν ην θάζκα ηνπ 

νξγαληζκνχ. Σειηθά, ν George (2002, ζ. iv) θαηαιήγεη πσο ε πξνζέγγηζε ηεο 

κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο είλαη κηα 

κεζνδνινγία πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ αμία ησλ κεηφρσλ ελφο νξγαληζκνχ κε ηελ 

επίηεπμε ηαρχηεξνπ ξπζκνχ βειηίσζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε, κείσζεο ηνπ 

θφζηνπο, βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο, αχμεζεο εο ηαρχηεηαο ησλ δηεξγαζηψλ θαη 

αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ επελδχεηαη . Ο ζπλδπαζκφο ηνπ Ληηνχ ηξφπνπ ζθέςεο 

θαη ηεο κεζνδνινγίαο Έμη ίγκα απαηηείηαη γηαηί ε Ληηή πξνζέγγηζε κνλάρα δελ είλαη 

αξθεηή ψζηε λα νδεγήζεη κηα δηεξγαζία ππφ ζηαηηζηηθφ έιεγρν θαη απφ ηελ άιιε 

επεηδή ε πξνζέγγηζε ηνπ Έμη ίγκα θαη κφλν, δελ κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ ηαρχηεηα 

ησλ δηεξγαζηψλ ή λα απμήζεη ην επελδπκέλν θεθάιαην.   

Ήηαλ αλαπφθεπθην, ινηπφλ, πσο νη νξγαληζκνί ζα αξρίζνπλ λα ζπγρσλεχνπλ ηηο δπν 

πξνζεγγίζεηο. Ζ ελνπνίεζε ηεο κεζφδνπ Έμη ίγκα κε ηελ Ληηή πξνζέγγηζε 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιιέο ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξίεο σο παξάγνλ δηαθνξνπνίεζεο 

θαη κάιηζηα φζεο ζπλδπάδνπλ ηηο δπν πξνζεγγίζεηο ηείλνπλ λα απμάλνπλ ηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ ηνπο. Δπηρεηξήζεηο φπσο ε GE Capital θαη ε Honeywell έρνπλ εθαξκφζεη κε 

επηηπρία κηα ηέηνηα πξσηνβνπιία. Μάιηζηα, ζηελ πεξίπησζε ηεο Honeywell ην 

εγρείξεκα πνπ νλνκάζηεθε Six Sigma Plus, νδήγεζε ζε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

θαη ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ζε αλάπηπμε (Bossert, 2003, ζ. 30).    

Πιένλ, ηα φξηα κεηαμχ ηεο πξνζέγγηζεο Έμη ίγκα θαη Ληηήο Γηνίθεζεο είλαη αξθεηά 

ζνιά. Ζ ζπρλφηεηα, εκθάληζεο ελλνηψλ φπσο ην Ληηφ ίγκα απμάλεη ζπλερψο. Καη 

απηφ ζπκβαίλεη κηαο θαη ε δηαδηθαζία βειηίσζεο ησλ δηεξγαζηψλ απαηηεί ηελ ρξήζε 

πηπρψλ θαη ησλ δπν πξνζεγγίζεσλ γηα λα επέιζνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα. Δλψ, ην 

Έμη ίγκα εζηηάδεη ζηε κείσζε ηεο δηαθχκαλζεο ζε κηα δηεξγαζία θαη ζηελ 

ελδπλάκσζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ, ε Ληηή πξνζέγγηζε ή Ληηή Παξαγσγή 

εμαιείθεη ηηο ζπαηάιεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία ζηνλ ηειηθφ 
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ρξήζηε ηνπ πξντφληνο θαη πξνάγεη ηελ ηππνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηε ξνήο ηνπο 

(Kubiak, 2003, ζ. 42-43).  

Ο Sharma (2003, ζ. 45) ζεκεηψλεη πσο ε κεζνδνινγία Έμη ίγκα είλαη ζπλπθαζκέλε 

κε έλλνηεο φπσο  πηζαλφηεηεο, ηερληθέο ζηαηηζηηθήο κέηξεζεο θαη ζπζηεκαηηθή 

ζπιινγή δεδνκέλσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη έλα ηζρπξφ εξγαιείν ιήςεο απνθάζεσλ 

θαη αλάιπζεο. Δπηπξφζζεηα, ζπλερίδεη, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηξαηεγηθά απφ έλαλ 

νξγαληζκφ, νη αξρέο ηεο κεζνδνινγίαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγνχλ ην 

θαηάιιειν θιίκα ζηνλ νξγαληζκφ λα ππνδερηεί θαη λα εθαξκφζεη θαη ηηο αξρέο ηεο 

Ληηήο Γηνίθεζεο. Έηζη, κε ηαρείο ξπζκνχο επηηπγράλνληαη βειηηψζεηο ζε πνηφηεηα θαη 

δηεξγαζίεο. Καηαιήγεη, αλαθέξνληαο ηα ζεκεία ζηα νπνία δίλεηαη έκθαζε ψζηε λα 

νδεγνχλ ζε ζπλέξγεηα απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δπν πξνζεγγίζεσλ:  

 Ζ ζπκκεηνρή ηεο εγεζίαο  

 Αλάπηπμε εηδηθψλ πιάλσλ βειηίσζεο γηα λα θαζνδεγήζνπλ ηέηνηεο 

πξσηνβνπιίεο 

 Πεξηνδηθέο αμηνινγήζεηο θαη  έιεγρνη ησλ επηδφζεσλ θαζψο νη πξσηνβνπιίεο 

εμειίζζνληαη  

 Δθπαίδεπζε  

 Δπηθνηλσλία   

 Δλεξγψο  ππνζηήξημε ησλ πξνζπαζεηψλ βειηίσζεο  

Οξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο φινπ ηνπ θάζκαηνο έρνπλ βξεη ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν λα εμαιείθνπλ ηα ειαηηψκαηα πνπ νδεγνχλ ζε επαλεπεμεξγαζία (rework) θαη 

ζε απνξξηπηέα (scrap) θαη λα δεκηνπξγνχλ κία εληαία ηδέα γηα δηαξθή βειηίσζε. 

Απηή είλαη ν ζπλδπαζκφο ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο (kaizen) θαη ηνπ Έμη ίγκα, 

ππνζηεξίδεη θαη ν Smith (2003, ζ. 37). Σν απνηέιεζκα απηνχ ηνπ ζπλδπαζκνχ είλαη 

έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα λα αληηκεησπίδνληαη  πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε ηα έζνδα 

θαη ηα θέξδε ή ηηο δεκίεο . Οη δχν πξσηνβνπιίεο ιεηηνπξγνχλ καδί, επηηπγράλνληαο 

απνηειέζκαηα θαιχηεξα απφ φ, ηη ε θάζε πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα επηηχρεη 

κεκνλσκέλα. 

πλνιηθά γίλεηαη αληηιεπηφ πσο θάζε κέζνδνο πξνηείλεη έλα ζχλνιν 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ 

αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο: δέζκεπζε απφ ηελ αλψηεξε δηνίθεζε, αιιαγή ηεο 

θνπιηνχξαο, θαιή επηθνηλσλία θαηά κήθνο ηεο ηεξαξρίαο, λέεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ 

παξαγσγή θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ θαη έλα κεγαιχηεξν βαζκφ θαηάξηηζεο 

θαη εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ πηνζεηνχλ ηελ 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε εθαξκφδνπλ  βαζηθά εξγαιεία θαη ηερληθέο ηεο Ληηήο 

Γηνίθεζεο ζηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μεηά ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαιείσλ θαη 

ησλ ηερληθέο απηψλ νξηζκέλεο ζπαηάιεο εμαιείθνληαη απφ ην ζχζηεκα. Δλ ζπλερεία, 

ηα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο ηνπ Έμη ίγκα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνζθέξνπλ 

ηζρπξέο ιχζεηο ζε ρξφληα πξνβιήκαηα (Kumar et al, 2006, ζ. 408). πλεπψο, έλα 

πξφγξακκα Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο κπνξεί λα 

ηειεζθνξήζεη αλ ζπλδπαζηνχλ επηηπρψο ηα δπλαηά ζεκεία ηφζν ηεο Ληηήο Γηνίθεζεο 
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φζν θαη ηνπ Έμη ίγκα ψζηε λα αλαπηπρζεί κηα ζπλέξγεηα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα.  

Πίλαθαο 2.3.1 πλέξγεηεο Ληηήο Γηνίθεζεο θαη Έμη ίγκα 
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Πίλαθαο 2.3.1 πλέξγεηεο Ληηήο Γηνίθεζεο θαη Έμη ίγκα (ζπλέρεηα..) 

 

Πεγή: M.P.J. Pepper, T.A. Spedding, (2010) "The evolution of lean Six Sigma", 

International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 27 Is: 2, ζ. 146 

Καηαιήγνληαο, ζα ιέγακε πσο ε κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο 

πξνζέγγηζεο Γηνίθεζεο, είλαη κηα επηρεηξεζηαθή κεζνδνινγία βειηίσζεο πνπ 

ζηνρεχεη ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο πνπ απνιακβάλνπλ φια ηα ελδηαθεξφκελα 

κέιε θαη νη άκεζα εκπιεθφκελνη κε ηνλ νξγαληζκφ (stakeholders) κέζσ ηεο 

θαιχηεξεο πνηφηεηαο, ηεο κεγαιχηεξεο ηαρχηεηαο, ηεο εμαζθάιηζεο ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θαη ηέινο ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

απηή ε πξσηνβνπιία ζπγρσλεχεη εξγαιεία θαη αξρέο εμίζνπ απφ ηνπο δπν 

πξνθαηφρνπο, ηε Ληηή Γηνίθεζε θαη ηε κεζνδνινγία Έμη ίγκα (Laureni et al, 2010, 

ζ. 757).  Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα αλαιπζνχλ ζε επφκελν θεθάιαην 

δηεμνδηθφηεξα.  

2.4 Ζ αλάγθε ζπλδπαζκνύ ησλ δπν πξνζεγγίζεσλ  θαη ηα νθέιε  

 

Οη Snee θαη Hoerl (2009, ζ. 37, 40) ζεσξνχλ πσο ε πξνζέγγηζε ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ 

Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο δελ πξέπεη λα ραξαθηεξηζηεί 

σο ―ρζεζηλή είδεζε‖, κηαο θαη ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε αλαγθάδεη ηνπο 

νξγαληζκνχο θαη ηηο επηρεηξήζεηο λα εμεηάζνπλ πέξα απφ ην παξαδνζηαθφ ηξφπν 

κείσζεο ησλ εμφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ ηνπο θαη λα εληνπίζνπλ καθξνπξφζεζκεο 

ιχζεηο γηα ηηο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ. πλερίδνπλ, 

ζεκεηψλνληαο πσο ε εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ ζα είλαη πάληα ην δεηνχκελν νπφηε νη 

νηθνλνκίεο πνπ επηηπγράλνληαη κέζσ απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο πνηφηεηαο ζε κεγάινπο 

δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο είλαη ε Bank of America, ε General Electric θαη ε 

Motorola απνηεινχλ ρεηξνπηαζηέο απνδείμεηο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

εγρεηξήκαηνο. Θεσξνχλ πσο κε απηή ηε πξνζέγγηζε έλαο νξγαληζκφο απνθηά κηα 

απζηεξή θαη πεηζαξρεκέλε δνκή λα εληνπίδεη κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν ηε ‖ξίδα‖ ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη λα ην εμαιείθεη. πλεγνξψληαο ζε απηή ηελ άπνςε, νη Goldsby θαη 

Martichenko (2005, ζ. 217) πξνηάζζνπλ ηελ άπνςε πσο ην Έμη ίγκα, κέζσ ηεο 
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βαζηθήο κεζνδνινγίαο DMAIC, δελ είλαη επαξθήο πξσηνβνπιία γηα λα δψζεη ιχζεηο. 

πλερίδνπλ, πσο ην κνληέιν απηφ παξέρεη κηα κεζνδνινγία επίιπζεο πξνβιεκάησλ, 

φκσο είλαη αλαγθαίν έλαο νξγαληζκφο λα βαζηζηεί θαη ζηα εξγαιεία ηεο Ληηήο 

πξνζέγγηζεο νχηνο ψζηε λα πξναρζνχλ νη πηζαλέο ιχζεηο. Ζ ελζσκάησζε ινηπφλ ηνπ 

Έμη ίγκα ζηε Ληηή πξνζέγγηζε θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν πξσηνβνπιηψλ είλαη 

απαξαίηεηε επεηδή ε ιηηή πξνζέγγηζε δελ κπνξεί λα θέξεη ηηο δηεξγαζίεο ππφ 

ζηαηηζηηθφ έιεγρν θαη δελ είλαη ηθαλή απφ κφλε ηεο λα βνεζήζεη ηνλ νξγαληζκφ λα 

εθκεηαιιεπηεί φιεο ηηο επθαηξίεο ηεο εμνηθνλφκεζεο θφζηνπο πνπ πξνθχπηνπλ κέζσ 

ηελ εμάιεηςεο ησλ ειαηησκάησλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε πξνζέγγηζε ηνπ Έμη ίγκα 

είλαη έλα ηζρπξφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηεο δηνίθεζεο πνπ ρξεηάδεηαη φκσο, ηελ Ληηή 

ζθέςε ψζηε λα γίλνπλ νξαηά ηα πξνβιεκαηηθά ζεκεία κφιηο παξνπζηαζηνχλ. Μφλν ε 

πξνζέγγηζε ηνπ Έμη ίγκα δελ είλαη ζε ζέζε λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηνπο ρξφλνπο 

παξάδνζεο (lead time), ή ηελ επειημία ηεο παξαγσγήο. Ο ζπλδπαζκφο ησλ δπν 

κεζφδσλ βνεζά έλαλ νξγαληζκφ λα αλαπηχμεη ηθαλφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη 

λα ηηο βειηηψλεη (Shamou θαη Arunachalam, 2009, ζ. 53).   

Ζ πνηφηεηα, ην θφζηνο θαη ε έγθαηξε παξάδνζε, είλαη ηα θχξηα ζπζηαηηθά πνπ 

θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε γηα έλα πξντφλ. πλεπψο νη ηξείο 

θχξηνη ζηφρνη γηα έλαλ νξγαληζκφ, είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ κε 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε θαη κε ηελ θαζηέξσζε δηεξγαζηψλ πνπ 

θαιχπηνπλ απηέο ηηο αλάγθεο. Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο κε ηελ εμάιεηςε ηεο ζπαηάιεο 

θαη ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ θαη ηξίηνλ, ε κείσζε ησλ ρξφλσλ 

παξάδνζεο, κε θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ησλ δηεξγαζηψλ, εμάιεηςε φισλ ησλ πεγψλ 

ζπαηάιεο θαη δηαηήξεζε ζπλερνχο ξνήο εξγαιείσλ. Με ηελ εθαξκνγή ηεο ππφ 

κειέηε πξσηνβνπιίαο πνηφηεηαο, έλαο νξγαληζκφο είλαη ζε ζέζε λα απαληήζεη θαη 

ζηνπο ηξείο ζηφρνπο απνθνκίδνληαο ζεκαληηθά νθέιε θαη ζε πνηφηεηα θαη ζε θφζηνο 

θαη ζε ηαρχηεηα, φπσο παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα (Shamou θαη 

Arunachalam, 2009, ζ. 53).  Ζ Ληηή πξνζέγγηζε δίλεη ηελ ψζεζε θαη ηηο ηδέεο πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα θάλνπλ γξήγνξεο βειηηψζεηο κέζσ κηθξψλ 

πξνζαξκνγψλ, ηα ιεγφκελα Kaizen Events. Ζ Ληηή πξνζέγγηζε είλαη ηδαληθή γηα λα 

εληζρχεη ηελ παξαγσγηθφηεηα, λα αιιάδεη ηελ θνπιηνχξα θαη λα θξνληίδεη λα είλαη 

φια ηαθηνπνηεκέλα, γηα παξάδεηγκα ζηε γξακκή παξαγσγήο ελφο εξγνζηαζίνπ. Σν 

Έμη ίγκα ρξεζηκνπνηεί ζηαηηζηηθά εξγαιεία γηα λα εληνπίδνληαη νη θχξηεο αηηίεο 

(root causes) ελφο πξνβιήκαηνο θαη παξέρεη ζπγθεθξηκέλεο κεηξήζεηο (metrics) σο 

δείθηεο πξνφδνπ. Δίλαη κηα δεκνθηιήο πξνζπάζεηα βειηίσζεο, εζηηαζκέλε θαη 

απνηειεζκαηηθή. Υξεζηκνπνηψληαο ηηο δχν πξνζεγγίζεηο καδί κπνξνχλ νη νξγαληζκνί 

απνιακβάλνπλ ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη ησλ δπν πξνζεγγίζεσλ, θάηη πνπ 

νδεγήζεη ζε ζπλερή βειηίσζε (Pjasek, 2003, ζ. 90).  
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ρήκα 2.4.1 Ο πλδπαζκφο Ληηήο Πξνζέγγηζεο  θαη κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα 

Πεγή: Shamou, M. θαη Arunachalam, S. (2009) ‗Integrating lean and six sigma for 

optimum manufacturing performance‘ Proceedings of Advances in Computing and 

Technology, (AC&T) The School of Computing and Technology 4th Annual 

Conference, University of East London, ζ. 54 

 

 

ρήκα 2.4.2 Σα Απνηειέζκαηα ζηηο επηδφζεηο κηαο δηεξγαζίαο φηαλ πινπνηνχληαη 

πξνγξάκκαηα ηεο Ληηήο Πξνζέγγηζεο θαη ηεο Μεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα 

Πεγή: Prabhu C.L.N. (2008) ―Six Sigma and Lean in Tandem‖, iSixSigmaMagazine, 

Vol. 4, Is. 2, ζ. 18-19  

Οθέιε ζε πνηόηεηα 

 Ζ Ληηή πξνζέγγηζε ρξεηάδεηαη ην Έμη ίγκα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο. Ζ Ληηή 

πξνζέγγηζε κνλάρα, βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα αιιά κφλν σο έλα νξηζκέλν φξην. Απηφ 

ζπκβαίλεη επεηδή ε ιηηή πξνζέγγηζε ηεο πνηφηεηαο δελ εληνπίδεη ηηο απνθιίζεηο ησλ 

δηεξγαζηψλ άκεζα, αιιά κέζσ ηεο πξφιεςεο ζπλζεθψλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 
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πξνβιήκαηα κε ηηο εθξνέο. Δλψ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην Έμη ίγκα, πνπ είλαη κηα 

κεζνδνινγία ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ  ραξαθηεξίδνληαη 

απφ πςειή ηαρχηεηα θαη πςειφ φγθν εθξνψλ, δηεπθνιχλεηαη ε παξαθνινχζεζε θαη ν 

έιεγρνο ησλ απνθιίζεσλ θαη ηεο δηαθχκαλζεο, επηδξφληαο επεξγεηηθά ζηελ πνηφηεηα 

ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο  

Οθέιε ζε θόζηνο  

Δλζσκαηψλνληαο ηε Ληηή ζθέςε ζηε κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα, είλαη έλα ηξφπνο 

γηα λα κεησζεί θαη ην θφζηνο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ηα απιά ειαηηψκαηα ή 

ζθάικαηα θαη νη θαζπζηεξήζεηο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζπκβάιινπλ 

δξακαηηθά ζηα ζπλνιηθά έμνδα ηνπ νξγαληζκνί, έηζη αζξνηζηηθά ην θφζηνο λα 

απμάλεη θαηά 25 έσο 40 ηνηο εθαηφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ εμφδσλ. πλεπψο, 

ζπλδπάδνληαο ηε Ληηή πξνζέγγηζε θαη ην Έμη ίγκα απμάλνπλ νη πηζαλφηεηεο θαη νη 

επθαηξίεο γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θεξδψλ. χκθσλα 

κε ηνλ George M. O. (2010, ζ. 3) κηα εηθφλα αμίδεη φζν ρίιηεο ιέμεηο. πλεπψο 

παξαθάησ παξαζέηνληαη ηα ζηνηρεία απφ κηα πξαγκαηηθή κειέηε πεξίπησζεο πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο.  

ην παξφλ παξάδεηγκα, ε ππφ κειέηε επηρείξεζε θαξπψζεθε ηα απνηειέζκαηα πνπ 

θαίλνληαη ζην Γηάγξακκα 2.4.2,  αθνχ εθάξκνζε ηελ κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ππφ 

ηε Ληηή πξνζέγγηζε δηνίθεζεο. Έηζη, κε ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ απφθξηζεο ζηηο 

παξαγγειίεο πξνέθπςε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ πσιεζέλησλ φπσο δηαγξακκαηηθά 

παξνπζηάδεηαη παξαθάησ:  
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Γηάγξακκα  2.4.1 Σα απνηειέζκαηα ηεο κείσζεο ηνπ ρξφλνπ απφθξηζεο ζην θφζηνο 

πσιεζέλησλ 

Πεγή: George M. O. (2010) ―The Lean Six Sigma Guide to Doing More with Less: 

Cut Costs, Reduce Waste, and Lower Your Overhead‖, John Wiley & Sons, Inc, ζ. 3 

Οθέιε ζε ηαρύηεηα  

Ζ κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα δελ αληηκεησπίδεη κε άκεζν ηξφπν πξνβιήκαηα πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο, κηαο θαη νη βειηηψζεηο ζηε ξνή ηεο 

αμίαο (value stream) δελ είλαη ν μεθάζαξνο ζηφρνο απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο.  

πλεπψο, ν ζπλδπαζκφο ησλ εξγαιείσλ ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο κε ηηο ηερληθέο ηνπ 

Έμη ζίγκα νδεγνχλ ζηελ βειηίσζε ηεο ηαρχηεηαο απφ ηελ παξαγσγή σο ηελ 

παξάδνζε, βειηηψλνληαο έηζη δξακαηηθά ην lead time (Shamou θαη Arunachalam, 

2009, ζ. 54- 57).  

Γίλεηαη αληηιεπηφ, ινηπφλ, πσο ν ζπλδπαζκφο ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο θαη ηνπ Έμη 

ίγκα, πεξηιακβάλεη ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο πνπ ν πειάηεο αληηιακβάλεηαη 

(θιεξνλνκηά απφ ην lean) ππνζηεξηδφκελε απφ κηα κεζνδνινγία πνπ ζηεξίδεηαη ζε 

ζηνηρεία θαη δεδνκέλα (θιεξνλνκηά απφ ην Six Sigma), κε επίθεληξν πάληα ηνλ 

πειάηε. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ  Έμη ίγκα ζπκπιεξψλεη ηε θηινζνθία ηεο Ληηήο 

Γηνίθεζεο παξέρνληαο ηα εξγαιεία θαη  ηε ηερλνγλσζία (know-how) γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο 

Ληηήο πξσηνβνπιίαο (Pepper θαη Spedding, 2010, ζ. 146). ε άιιν ζεκείν ηεο 

δεκνζίεπζήο ηνπο νη Pepper θαη Spedding (2010, . 148-149) ηνλίδνπλ πσο ε ρξήζε 

εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο πξνζδηνξίδεη ηνπο βαζηθνχο ηνκείο 

πνπ δχλαηαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλζήθεο κφριεπζεο ζηηο ηερληθέο ηνπ Έμη ίγκα. Οη 

ηερληθέο ηεο ιηηήο πξνζέγγηζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε λα βειηησζεί ν νξγαληζκφο ζε 

επηρεηξεζηαθφ (operational) επίπεδν κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα απινπνηνχληαη νη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ζηνρεπκέλσλ δηνξζψζεσλ ελεξγεηψλ ή εξγαζηψλ 

πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία (non value-added). Μεηψλνληαο έηζη πνιχπινθεο 

δηαδηθαζίεο αλαγλσξίδνληαη επθαηξίεο γηα βειηηψζεηο πνπ κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα 

γίλνπλ νη βάζεηο ησλ πην ηζρπξψλ θαη κε πεξηζζφηεξε εζηίαζε ηερληθψλ ηνπ Έμη 

ίγκα. Ζ Ληηή Γηνίθεζε θαη ε πξνζέγγηζε ηνπ Έμη ίγκα αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη 

αληηπξνζσπεχνπλ έλα ηζρπξφ πιαίζην γηα ηελ εμάιεηςε ηεο πεξηηηήο ζπαηάιεο θαη 

ηεο δηαθχκαλζεο ζηηο δηεξγαζίεο φηαλ ρξεζηκνπνηεζνχλ καδί (Aboelmaged, 2010, ζ. 

280).  Σειηθά, ηα πιήξε νθέιε απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα 

ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο πξνθχπηνπλ φηαλ εθαξκφδεηαη ηφζν ζε 

ζηξαηεγηθφ επίπεδν (strategic level) φζν θαη ζε επηρεηξεζηαθφ (operational level). 

ην ζηξαηεγηθφ επίπεδν ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ εγρεηξήκαηνο είλαη επξχηεξα, 

ζε ζρέζε κε ην επηρεηξεζηαθφ επίπεδν φπνπ ε κείσζε ηνπ θφζηνπο είλαη ην πην άκεζν 

φθεινο (Gang et al, 2010, ζ. 5).  
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2.5  Ζ ινγηθή πίζσ από ηελ πξσηνβνπιία ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη 

ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο 

 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο 

δηνίθεζεο εζηηάδεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ηε κείσζε ηεο δηαθχκαλζεο, ηελ 

εμάιεηςε ηεο ζπαηάιεο ζε κηα επηρείξεζε θαζψο θαη ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο.. 

Βαζίδεηαη ζην ζπλδπαζκφ δχν πξνγξακκάησλ βειηίσζεο, ην Έμη ίγκα θαη ηε Ληηή 

Γηνίθεζε  (Furterer θαη Elshennawy 2005, ζ. 1179). Γίλεηαη αληηιεπηφ πσο, 

ζπλνπηηθά, ε Ληηή Γηνίθεζε απνζθνπεί ζην λα βειηηψζεη ηελ ηαρχηεηα ηεο ξνήο ησλ 

δηεξγαζηψλ θαη ε κεζνδνινγία Έμη ίγκα ζην λα πεξηνξίζεη ηελ δηαθχκαλζε πνπ 

ππάξρεη ζηηο δηεξγαζίεο.  πλεπψο, ππνζηεξίδνπλ νη Ferrin et al (2006, ζ. 2013) ε 

κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο είλαη ην 

επφκελν ινγηθφ βήκα ζηελ πνξεία ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

ε πίεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ πειαηψλ θαη ησλ αληαγσληζηψλ έρεη απμεζεί. Ζ 

πξφθιεζε  είλαη ε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε πξνζιακβάλνπζα αμία απφ ηα πξντφληα 

ή ηηο ππεξεζίεο είηε απηφ εθθξάδεηαη ζε θαιχηεξε πνηφηεηα, είηε ζε ζπληνκφηεξνπο 

ρξφλνπο παξάδνζεο ή αθφκα θαη ζε ρακειφηεξν θφζηνο. Γηα λα αληαπνθξηζνχλ νη 

επηρεηξήζεηο ζην λέν απαηηεηηθφ απηφ πεξηβάιινλ, επηιέγνπλ λα πηνζεηήζνπλ 

πξνγξάκκαηα βειηίσζεο φπσο ην Έμη ίγκα ή Ληηή Γηνίθεζε, σο κέξνο ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηνπο γηα λα απμήζνπλ ην κεξίδην αγνξάο θαη λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα 

θέξδε ηνπο (Kumar, 2006, ζ. 407) .   

Ζ νινθιήξσζε ησλ δπν απηψλ, θαηλνκεληθά, δηαθνξεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνηφηεηαο 

απνηειεί ηελ πην απνδνηηθή κέζνδν ζπλεπνχο βειηίσζεο ηεο ηαρχηεηαο ησλ 

δηεξγαζηψλ ελφο νξγαληζκνχ, ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηφζν ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ φζν θαη ζε βηνκεραληθνχο θιάδνπο. Οη 

σθέιεηεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ πινπνίεζε κηαο ηέηνηαο κεζνδνινγίαο είλαη 

αμηνζεκείσηεο θαη έρνπλ ζπκβάιιεη ζηελ εμνηθνλφκεζε θφζηνπο ζε έλα επξχ θάζκα 

δξαζηεξηνηήησλ. Σν ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα 

ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο είλαη ην γεγνλφο πσο παξέρεη ζε έλα 

νξγαληζκφ ηα κέζα εθείλα πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα ―θάςεη‖ ιίπνο θαη φρη κπτθφ 

ηζηφ, δειαδή λα εμαζθαιίζεη εμνηθνλφκεζε θφζηνπο ρσξίο λα δηαθηλδπλεχζεη ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπ (George M. O., 

2010, 6-8).    

O George M. L., ζεσξείηαη ν πνιπγξαθφηεξνο ζην αληηθείκελν ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ 

Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο θαη ν ζπγγξαθέαο πνπ 

κλεκνλεχεηαη πην ζπρλά.  ην βηβιίν ηνπ ―Lean Six Sigma : Combining Six Sigma 

Quality with Lean Production Speed‖ δίδεη ηελ ινγηθή ηεο λέαο απηήο κεζφδνπ γηα 

ζπλερή βειηίσζε, πνπ ζεσξεί πην απνηειεζκαηηθή απφ ηνπο πξνθαηφρνπο ηεο. 

χκθσλα κε ηνλ George (2002), ε επηρείξεζε νθείιεη λα εληνπίζεη πνηεο 

ζπγθεθξηκέλεο βειηηψζεηο ζα πξέπεη λα εθηειεζηνχλ θαη κε πνηα πξνηεξαηφηεηα 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο. Σνχην ζεσξεί ν ζπγγξαθέαο σο ην βαζηθφ 
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επίηεπγκα ηεο λέαο πξνζέγγηζεο πνπ δελ είλαη θαη δελ ήηαλ δπλαηφλ, λα θαηαζηεί 

θαηαλνεηφ απφ φζνπο εθαξκφδνπλ Έμη ίγκα ή Ληηή Γηνίθεζε μερσξηζηά.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο πνπ πξνζθέξνπλ ηηο 

κεγαιχηεξεο επθαηξίεο γηα βειηηψζεηο ζε θφζηνο, πνηφηεηα, ρξφλνπο παξάδνζεο θαη 

επηζηξνθή επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ, γηα λα νλνκάζεη νξηζκέλεο, είλαη εθείλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε δεηήκαηα θξίζηκα αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα (CTQs) απφ ηελ 

νπηηθή ηνπ πειάηε. Ο νξγαληζκφο, ζπλεπψο, πξέπεη λα επηιχεη ηα πξνβιήκαηα 

πνηφηεηαο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ πειάηε άκεζα σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα. Σα νλνκάδεη 

εμσγελή (external) πξνβιήκαηα πνηφηεηαο. Σα ελδνγελή (internal) πξνβιήκαηα 

πνηφηεηαο απφ ηελ άιιε κεξηά, θαλεξψλνληαη κε δηάθνξεο κνξθέο, ζπρλφηεξα ππφ ηε 

κνξθή θαζπζηεξήζεσλ. Οη θαζπζηεξήζεηο θαη ε πνηφηεηα, ζχκθσλα κε ηνλ 

ζπγγξαθέα, έρνπλ ζηελή ζρέζε. Γηα λα αηηηνινγήζεη ηελ πξφηαζε απηή αλαθέξεη σο 

παξάδεηγκα ηα απνξξηπηέα (scrap). Καηά ηελ άπνςή ηνπ, έλα πνζνζηφ 10 ηνηο εθαηφ 

απνξξηπηέσλ πξνθαινχλ κηα θαζπζηέξεζε ζηελ παξαγσγή ίζε κε 40 ηνηο εθαηφ. 

πλεπψο, δηεξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζην ζσζηφ ρξφλν πνιιαπιαζηάδνπλ ηελ 

επίδξαζε πνπ έρνπλ ηα εξγαιεία πνηφηεηαο ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ειαηησκάησλ. 

Σειηθά, ε επηρείξεζε είλαη ζε ζέζε λα απαληήζεη κέζσ ηεο ππφ εμέηαζε 

πξσηνβνπιίαο πνηφηεηαο ζε πνηα βήκαηα ηεο δηεξγαζίαο πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ηα 

εξγαιεία ηεο πξνζέγγηζεο θαζψο θαη κε πνηα ζεηξά θαη ζε πνην βαζκφ, ψζηε νη 

βειηηψζεηο ζε πνηφηεηα, θφζηνο θαη ρξφλνπο παξάδνζεο λα πξνθχςνπλ γξεγνξφηεξα. 

Απηή ε  ζπλέξγεηα κεηαμχ Ληηήο Γηνίθεζεο θαη Έμη ίγκα επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο 

λα κεηψζνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο, ηα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα θαη ην θφζηνο 

πνηφηεηαο θαηά 20 ηνηο εθαηφ θαη ην απφζεκα θαηά 50 ηνηο εθαηφ ζε ρξφλν ιηγφηεξν 

απφ δχν ρξφληα απφ ηελ έλαξμε ηεο πξσηνβνπιίαο.  

Ζ κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο, 

ζχκθσλα κε ηνλ George (2002), είλαη ε κεζνδνινγία πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ αμία ησλ 

κεηφρσλ επηηπγράλνληαο ηαρχηεξνπο  ξπζκνχο βειηίσζεο ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

πειάηε, ζην θφζηνο, ζηελ πνηφηεηα, ζην ρξφλν ησλ δηεξγαζηψλ θαη ζην επελδπκέλν 

θεθαιαίν. Ζ κίμε ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο θαη ηνπ Έμη ίγκα είλαη απαξαίηεηε. Με ηελ 

Ληηή πξνζέγγηζε δελ είλαη εθηθηφ λα θαηαζηεί κηα δηεξγαζία ππφ ζηαηηζηηθφ έιεγρν, 

ελψ κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Έμη ίγκα δελ είλαη εθηθηή ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ 

απαηηείηαη γηα λα νινθιεξσζεί κηα δηεξγαζία.  

Καηαιήγεη ζεκεηψλνληαο, απφ ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη ψζηε ηα πεξηζζφηεξα πιηθά 

ζε κηα παξαγσγηθή δηεξγαζία λα επεμεξγαζηνχλ, ην 95 ηνηο εθαηφ είλαη αλακνλέο. Ζ 

αλακνλή αλαιχεηαη ή ζε ρξφλν πνπ δαπαλάηαη κέρξηο φηνπ ηα πιηθά λα πεξάζνπλ ζην 

επφκελν βήκα ηεο δηεξγαζίαο θαη λα ιάβνπλ αμία (add value), κέζσ πεξεηαίξσ 

επεμεξγαζίαο, ή σο έηνηκα πξντφληα ζε απφζεκα. Σειηθά, ηζρχεη ν θαλόλαο 80/20. 

Μεηψλνληαο ηνλ ρξφλν απξαγίαο θαηά 80 ηνηο εθαηφ ν νξγαληζκφο απειεπζεξψλεηαη 

απφ ην θφζηνο παξαγσγήο (ΓΒΔ) θαη ην θφζηνο πνηφηεηαο θαηά 20 ηνηο εθαηφ, 

επσθεινχκελνο κε απηφ ηνλ ηξφπν γηα ηαρχηεξνπο ρξφλνπο παξάδνζεο θαη κηθξφηεξα 

πνζά απνζέκαηνο. Αμηνζεκείσην είλαη πσο απηφο ν θαλφλαο ηζρχεη γηα φιεο ηηο 

δηεξγαζίεο, ηφζν ζηε βηνκεραλία φζν θαη ζηηο ππεξεζίεο  πλεπψο, νη βειηηψζεηο ζην  
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θφζηνο, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αληαπνθξηζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο, πξνθχπηνπλ φηαλ 

εμαιεηθζνχλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ πειάηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα CTQs θαη νη 

θαζπζηεξήζεηο ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία ηφζν ηεο Ληηήο Γηνίθεζεο φζν θαη ηνπ Έμη 

ίγκα (George, 2002, ζ. 2-7). Απηή ε παξαδνρή ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θαλόλα 80/20 

θαη ηα ππφινηπα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο 

βειηίσζεο είλαη νη αηηίεο θαη ε ινγηθή βάζε ζηελ νπνία πξέπεη λα ζηεξηρζνχλ νη 

νξγαληζκνί πνπ επηδηψθνπλ λα εθαξκφζνπλ κηα ηέηνηα πξσηνβνπιία πνηφηεηαο.  

χκθσλα κε ηνλ Devane (2004), βιέπε Su et al (2006, p.5-6),  ην Έμη ίγκα  εζηηάδεη 

ζηε κείσζε ηεο δηαθχκαλζεο κηαο δηεξγαζίαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ειέγρνπ ηεο 

δηεξγαζίαο, ελψ ε Ληηή πξνζέγγηζε  εμαιείθεη ηηο πεξηηηέο ελέξγεηεο θαη πξνσζεί ηελ 

ηππνπνίεζε θαη ηε ξνή ηεο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ζπλερίδνπλ, αμίδεη λα εμεηαζηεί  ηφζν 

ε Ληηή πξνζέγγηζε φζν θαη ην Έμη ίγκα σο κεκνλσκέλεο κνξθέο πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθξηληζηεί γηαηί ν ζπλδπαζκφο ησλ δπν είλαη πηζαλφ λα απνδεηρζεί αλψηεξνο. 

Έηζη, κηα ―θαζαξή‖ πξνζέγγηζε ηνπ Έμη ίγκα ζηεξείηαη ηξηψλ επηζπκεηψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απαληψληαη σζηφζν ζηελ Ληηή πξνζέγγηζε: 

1. θακία έκθαζε ζηε βειηίσζε ηεο ηαρχηεηαο κηαο δηεξγαζίαο 

2. έιιεηςε άκεζεο πξνζνρήο ζηε κείσζε ηνπ πνζνχ πνπ επελδχεηαη ζε 

απνζέκαηα  

3. δελ δίδεηαη έκθαζε ζηα γξήγνξα νηθνλνκηθά νθέιε, εμαηηίαο ηνπ πνιχ ρξφλνπ 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθκάζεζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ ηνπ θαη ησλ 

εξγαιείσλ γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ  

Δπηπιένλ, νη αλεπάξθεηεο κηαο ―θαζαξήο‖ Ληηήο πξνζέγγηζεο πεξηιακβάλνπλ: 

1. νη δηεξγαζίεο δελ ηίζεληαη ππφ ζηαηηζηηθφ έιεγρν 

2. δελ ππάξρεη θακία ζηξαηεγηθή γηα ηηο αμηνιφγεζε ηεο δηαθχκαλζεο ζηα 

ζπζηήκαηα κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ  

3. νη πξαθηηθέο βειηίσζεο ησλ δηεξγαζηψλ δελ ζπλδένπλ ηελ πνηφηεηα κε 

εμειηγκέλα καζεκαηηθά εξγαιεία γηα λα εληνπίζνπλ θαη λα ιχζνπλ ηα 

πξνβιήκαηα ησλ δηεξγαζηψλ πνπ σζηφζν παξακέλνπλ αθφκα θαη φηαλ 

εμαιεηθζνχλ νη πξνθαλείο ζπαηάιεο 

Σέινο, ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηνλ ζπλδπαζκφ θαη ησλ δπν αληί ηεο επηινγήο κηαο εθ 

ησλ πξνζεγγίζεσλ πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο:  

1. απμαλφκελε ηαρχηεηα εθαξκνγήο βειηηψζεσλ  

2. πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα βειηίσζεο κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ηαπηφρξνλα, 

απμάλνληαο θαηά ζπλέπεηα ηα θέξδε γξεγνξφηεξα 

3. απαηηείηαη ιηγφηεξνο ρξφλνο θαη ελέξγεηα εθ κέξνπο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα θάζε κηα κέζνδν μερσξηζηά  

4. γξεγνξφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζαξκνγή ζε εμσγελείο πξνθιήζεηο  
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2.6  Σα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα 

πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο 

 

Ζ πξσηνβνπιία γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο κέζσ ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα 

ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο ζαλ ζηφρν έρεη ην ηξίπηπρν: κείσζε 

ηεο δηαθχκαλζεο ησλ δηεξγαζηψλ, επηηάρπλζε ηεο παξαγσγήο θαη εμάιεηςε ηεο 

ζπαηάιεο (κείσζε ηνπ θφζηνπο). Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο ηέηνηαο πξσηνβνπιίαο 

κεηξάηαη βάζεη ησλ επηδφζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ κε θχξηνπο δείθηεο επίδνζεο φπσο 

είλαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε ή ην κεξίδην αγνξάο. Ζ χπαξμε ησλ θαηάιιεισλ 

ππνδνκψλ, φπσο πφξνη θαη δεμηφηεηεο είλαη θξίζηκνη παξάγνληεο επηηπρίαο. πλνιηθά, 

γηα λα ζηεθζεί κε επηηπρία ην φιν εγρείξεκα ν νξγαληζκφο αμηνπνηεί ζπγθεθξηκέλα 

εξγαιεία θαη ηερληθέο ψζηε λα πξνθχςνπλ νη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηηο νπνίεο ζηνρεχεη 

(Bhuiyan et al, 2006, ζ. 684). πλεπψο, ε κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο 

Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο είλαη κηα θαιψο νξηζκέλε κεζνδνινγία επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ κε επίθεληξν ηνλ πειάηε, πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηζρπξά ζηαηηζηηθά 

εξγαιεία (Ferrin et al, 2006, ζ. 2013).  

Απηά ηα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο έρνπλ πξνθχςεη, σο επί ην πιείζηνλ απφ ηνπο δχν 

πξνθαηφρνπο. Με νδεγφ απηά ηα κέζα νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ ζε έλα νξγαληζκφ, 

σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ παξνπζηάδνληαη θαη  θαηαγξάθνληαη 

ζηνλ πίλαθα 2.6.1. ε έλα πξφγξακκα βειηίσζεο φπσο ην Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο 

Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο, εξγαιεία ηφζν απφ ην Έμη ίγκα φζν θαη απφ ηε Ληηή 

Γηνίθεζε ζπλδπάδνληαη. πλήζσο ηα εξγαιεία ηεο Ληηήο Γηνίθεζεο είλαη απιά ρσξίο 

πνιιέο απαηηήζεηο, έρνπλ εχθνιε εθαξκνγή θαη είλαη απνηειεζκαηηθά γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζπρλά εληνπίδνληαη ζε κηα δηεξγαζία, γηα ηα θνηλά 

πξνβιήκαηα κε άιια ιφγηα. ε απηά ελζσκαηψλνληαη ηα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο ηνπ 

Έμη ίγκα πνπ είλαη πην επηθεληξσκέλα ζηε ζηαηηζηηθή (De Koning et al, 2008b, ζ. 

7).  Οη ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε Ληηή Παξαγσγή δίλνπλ 

έκθαζε ζηελ εμάιεηςε ησλ πεξηηηψλ ελεξγεηψλ θαη ηεο ζπαηάιεο, ζηε κείσζε ηνπ 

ρξφλνπ  νινθιήξσζεο ηεο παξαγσγήο (lead time) θαη γεληθφηεξα ζηε κείσζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο αμίαο ηνπ 

πξντφληνο/ππεξεζίαο πνπ απνιακβάλεη ν πειάηεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ηα εξγαιεία 

θαη νη ηερληθέο πνπ θιεξνδφηεζε ε κεζνδνινγία Έμη ίγκα εζηηάδνπλ ζηελ κείσζε 

ηεο δηαθχκαλζεο πνπ ελππάξρεη ζηηο δηεξγαζίεο θαη ζηα πξντφληα (Allen θαη Laure, 

2007, ζ. 510). πσο αλαθέξεη θαη ν Mader (2008, ζ. 43) ηα ―ιηηά εξγαιεία‖ ηείλνπλ 

λα απαηηνχλ ιηγφηεξν πνζνηηθή (quantitative) αλάιπζε δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηα 

εξγαιεία ηνπ Έμη ίγκα. πλερίδεη, ζεκεηψλνληαο πσο ηα ―ιηηά εξγαιεία‖ αξρηθά, ζε 

νξγαληζκνχο ησλ ΖΠΑ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα βειηηψζεηο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηηο 

παξαγσγήο (operations) θπξίσο. Παξείραλ ηα κέζα ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο ψζηε 

λα επηζεκάλνπλ πξνβιήκαηα θαη εκπφδηα ζηελ ξνή ηνπ πξντφληνο (physical product) 

θαη ησλ παξαγφκελσλ κνλάδσλ (work units). Ζ θαηλνηνκία πνπ εηζάγεη ε λέα απηή 
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πξνζέγγηζε ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα, είλαη ν ηξφπνο πνπ κεζνδεχεη ηελ ρξήζε ησλ 

εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ πνπ θιεξνλφκεζε απφ ηνπο πξνθαηφρνπο ηνπ. ε επφκελν 

θεθάιαην γίλεηαη εθηελέζηεξε αλαθνξά γηα ηα εξγαιεία απηά θαη ηηο ηερληθέο θαη ηνλ 

ηξφπν ρξήζεο ηνπο.   
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Πίλαθαο 2.6.1 χγθξηζε Παξαδνζηαθψλ & Νέσλ Μεζφδσλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ
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Πίλαθαο 2.6.1 χγθξηζε Παξαδνζηαθψλ & Νέσλ Μεζφδσλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

(ζπλέρεηα..) 

 

 

Πεγή: Taghizadegan, S. (2006) ―Essentials of Lean Six Sigma‖, Academic Press inc, 

ζ. 5  

2.7  Ηζηνξίεο επηηπρίαο, ηάζεηο θαη ε δηεζλήο εκπεηξία    

 

Ζ κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζε έλα νξγαληζκφ λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηηο δηεξγαζίεο ηνπ 

παξέρνληαο εθείλεο ηηο έλλνηεο, ηηο κεζφδνπο θαη ηα εξγαιεία πνπ είλαη απαξαίηεηα 

γηα λα ην επηηχρεη (Snee θαη Hoerl, 2007, ζ. 21).  Τπάξρνπλ φκσο απηά απνηειέζκαηα 

απφ φζα θνκίδεη ε αξζξνγξαθία θαη νη ζεσξεηηθνί ηεο κεζνδνινγίαο απηήο;     

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 άξρηζε λα θαιιηεξγείηε ε ζθέςε λα ζπλδπαζηνχλ νη 

αξρέο ηεο Ληηήο Παξαγσγήο θαη ηνπ Έμη ίγκα θαη γξήγνξα απηή ε ηάζε 

αλαπηχρζεθε. Σα παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ελφο ζπλδπαζκνχ ησλ δχν ηερληθψλ είλαη 

πνιιά, θπξίσο ζηε βηνκεραλία. Ο Smith (2005), παξαζέηεη νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

απφ ηε επηρεηξεκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα. ηηο αξρέο ηνπ 1997, έλα απφ ηα πξψηα 

παξαδείγκαηα κηαο ηέηνηαο πξσηνβνπιίαο είλαη ε εηαηξεία BAE Systems Controls 

ζηηο ΖΠΑ. πγρψλεπζαλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Ληηήο Παξαγσγήο κε ηα εξγαιεία ηνπ 

Έμη ίγκα.  Έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη ε εηαηξεία Maytag Corporation. Ζ 

πξνζπάζεηά ηεο άξρηζε ην 1999, θαη επηθεληξψζεθε ζην ζρεδηαζκφ κηαο λέαο 

γξακκήο παξαγσγήο βάζεη ησλ αξρψλ ησλ δχν κεζνδνινγηψλ. Δπίζεο, ε ―Northrop 

Grumman‖, εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο αεξνδηαζηεκηθήο 

αθνινχζεζε ην δξφκν ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα. Σέινο, ν Smith (2005, p. 1180) αλαθέξεη 

θαη ην παξάδεηγκα ηεο Lockheed Martin. 

Οη εηαηξείεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη  απηή ηελ πξνζέγγηζε έρνπλ θαζηεξψζεη έλα 

πεηζαξρεκέλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ  πνπ επηθεληξψλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ 

θαη ζηε ιεπηνκεξή αλάιπζε ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ κε αμηνζεκείσηα 

απνηειέζκαηα. Μηα απφ ηηο πην γλσζηέο ηζηνξίεο επηηπρίαο, απνηειεί θαη ε πεξίπησζε 

ηεο Caterpillar Inc. (CAT). Με ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο πξνζέγγηζεο, ε εηαηξεία 

θαηάθεξε λα αλαπηχμεη έλα ζηξαηεγηθφ φξακα βάζεη ηνπ νπνίνπ ράξαμε ηελ πνξεία 

αιιαγήο, κε αλάιπζε βάζεη ζηνηρείσλ  θαη γεγνλφησλ. Ζ πξσηνβνπιία νδήγεζε ηελ 

εηαηξεία ζε θαηλνηφκα πξντφληα, φπσο ν λέαο ηερλνινγίαο θηλεηήξαο ληίδει. Δπίζεο, 

έγηλε επαλαζρεδίαζε  ησλ δηεξγαζηψλ θαη ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα απέθηεζε πην 
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νκαιή ξνή (streamlined supply chain).Μέρξη ην 2005, ε CAT αχμεζε ηα έζνδά ηεο 

θαηά 80 ηνηο εθαηφ (Byrne et al, 2007α, ζ. 1-2). 

Ζ POSCO, εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή ράιπβα, ππήξμε ππφ ηελ 

πξνζηαζία ηεο θνξεάηηθεο θπβέξλεζεο γηα δεθαεηίεο. ια άιιαμαλ φκσο, κε ηηο 

ηδησηηθνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ ην 2000. Ξαθληθά έπξεπε λα αληηκεησπίζεη ηνλ έληνλν 

αληαγσληζκφ δίρσο ηελ θξαηηθή βνήζεηα. ε απηφ ην ζεκείν ε εγεζία ηεο εηαηξείαο 

επέιεμε ηνλ δξφκν ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα. Ζ πξνζέγγηζε απηή βνήζεζε ηελ POSCO λα 

κεηακνξθσζεί απφ κηα εηαηξεία κε ρακειά πεξηζψξηα θέξδνπο έλεθα ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηνπ ρακεινχ θφζηνπο πνπ εθάξκνδε επί ρξφληα, ζε έλαλ νξγαληζκφ πνπ παξάγεη 

θαηλνηφκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, κε εγεηηθή ζέζε ζηνλ θιάδν ηεο ζε παγθφζκην 

επίπεδν. Με νδεγφ ηελ λέα πξνζέγγηζε θαη κε ζπιινγή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε 

ησλ θαηάιιεισλ δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ, ε POSCO θαηάθεξε λα εληνπίζεη λέεο 

ειπηδνθφξεο αγνξέο θαη αληθαλνπνίεηεο αλάγθεο πειαηψλ πνπ νδήγεζαλ ζε 

δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα κε λέεο εθαξκνγέο. ηα ιίγα ρξφληα σο ηδησηηθή 

επηρείξεζε, ε POSCO έρεη θαηαθέξεη λα γίλεη ν ηξίηνο κεγαιχηεξνο παξαγσγφο 

ράιπβα ζηνλ θφζκν (Byrne et al, 2007α, ζ. 1-2).   

Σέινο, κηα αθφκα ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη απηή ηεο ScottishPower, εηαηξείαο 

παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε έδξα ηε Γιαζθφβε, θνηία (ΖΒ). Ζ εηαηξεία άξρηζε 

λα ράλεη πειάηεο κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο. Σφηε, απνθαζηζκέλε 

ε εγεζία ηεο λα αλαηξέςεη ηελ ηάζε απηή, επηιέρζεθε ε κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα 

ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο ζην θνκκάηη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ 

πειαηψλ ηεο. Με θαηλνηνκίεο θαη ζηεξηδφκελε πάληα ζε δεδνκέλα θαη ζηνηρεία ε 

εηαηξεία θαηφξζσζε λα ζηακαηήζεη ηελ ζηαζεξά αλνδηθή ηάζε απψιεηαο πειαηψλ θαη 

λα απμήζεη ην κεξίδην αγνξάο θαηά 60 ηνηο εθαηφ ζε ηέζζεξα ρξφληα (Byrne et al, 

2007α, ζ. 1-2).  

Οη πεξηπηψζεηο, βάζεη ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο είλαη πνιιέο. Οη παξαπάλσ 

αλαθνξέο, επηιέρηεθαλ σο ηα πην αμηνζεκείσηα παξαδείγκαηα πηνζέηεζεο θαη 

εθαξκνγήο ηεο πξνζέγγηζεο Ληηνχ Έμη ίγκα. Σφζν ην κέγεζνο ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ φζν θαη νη θιάδνη δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο είλαη ελδεηθηηθά 

παξαδείγκαηα γηα ηηο επηηπρίεο θαη ηα επηηεχγκαηα κέζσ ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη 

ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα 

δνζεί ζηελ ηάζε πνπ παξαηεξείηαη ζηηο δεκνζηεχζεηο λα ζπλδεζεί ε ζπγθεθξηκέλε 

πξσηνβνπιία πνηφηεηαο κε ηελ θαηλνηνκία (Ferrin et al, 2006; Byrne et al, 2007β; 

Garcia-Porres et al, 2008; De Koning et al, 2008 ). Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, νη 

Goldsby θαη Martichenko (2005, ζ. 221-222) ζεκεηψλνπλ πσο νη νξγαληζκνί πάληα 

βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ. Γηα λα ην 

επηηχρνπλ, ζπλερίδνπλ, ε κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο 

πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο δίδεη εθείλα ηα κέζα ψζηε νη νξγαληζκνί λα αλαγλσξίδνπλ ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο θαη φρη 

απιψο λα βειηηψλνπλ ήδε ππάξρνληεο θαη ζπκβαηηθνχο ηξφπνπο εμππεξέηεζεο θαη ην 

απνθαινχλ ζθέςε ―out-of-the-box‖. Τπνβνεζνχκελε απφ ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία θαη 

ηερληθέο ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε θαιιηεξγεί έλα θιίκα πνπ νδεγεί ζε θαηλνηφκεο 
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θαη κε ζπκβαηηθέο δξάζεηο γηα βειηηψζεηο. Απηή ε ηάζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο 

πσο ηα παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηεο πξσηνβνπιίαο θαιχπηνπλ φιν ην 

επηρεηξεκαηηθφ θάζκα (ηδησηηθφο θαη δεκφζηνο ηνκέαο, βηνκεραλία θαη ππεξεζίεο) 

είλαη ηα πεηζηήξηα πνπ καξηπξνχλ πσο κηα ηέηνηα πξσηνβνπιία πνηφηεηαο δελ είλαη 

κφλν αληηθείκελν αθαδεκατθήο κειέηεο αιιά κηα πξνζπάζεηα πνπ απνθέξεη απηά 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ ζα επηιέμνπλ λα ηελ εθαξκφζνπλ. 

Κιείλνληαο ην θεθάιαην αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά ην Ληηνχ 

Έμη ίγκα 1) ν ζπλδπαζκφο ζηνηρείσλ ηφζν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ φζν θαη ησλ 

δηεξγαζηψλ γηα βειηηψζεηο, 2) ε μεθάζαξε έκθαζε ζε απηά νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα, πνπ κεηαθξάδνληαη ζε θέξδε γηα ηελ επηρείξεζε θαη 3) ε κέζνδνο κε 

ηελ νπνία ζπλδένληα ηα εξγαιεία βειηίσζεο ζε κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη 

ζπλδπάδνληαη θαη κε ηηο άιιεο πηπρέο ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα, πξνσζνχλ κηα 

πξνζέγγηζε θαιχηεξε απφ φιεο ηηο πξνεγνχκελεο πξσηνβνπιίεο βειηίσζεο (Snee, 

2010, ζ. 11).   
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3.1 Δηζαγσγή  

 

Γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο ελφηεηαο ε βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε εληφπηζε εξγαιεία 

θαη ηερληθέο ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο 

δηνίθεζεο. Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ε αλαζθφπεζε ησλ εξγαιείσλ. Αθνινχζσο, γίλεηαη 

κηα ζχληνκε θαηαγξαθή αξθεηψλ ζηνηρείσλ ηφζν ηεο κεζνδνινγίαο Έμη ίγκα φζν 

θαη ηεο Ληηήο Γηνίθεζεο. Οη βαζηθέο έλλνηεο θαη νη νξηζκνί παξνπζηάδνληαη ζε κηα 

πξνζπάζεηα θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ησλ φξσλ πνπ ζα αλαιπζνχλ ζηε δηάξθεηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο. Καηαγξάθεηαη ε ελλνηνινγηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ φξνπ 

εξγαιείν θαη ηερληθή θαη αθνινπζεί ε παξνπζίαζε λέσλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ 

φπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη αλαθέξεηαη ε ρξεζηκφηεηά 

ηνπο.  

3.2 Αλαζθόπεζε ησλ Δξγαιείσλ θαη Σερληθώλ ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ 

Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο  

 

Βάζεη ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο θαη ησλ δεκνζηεχζεσλ απνδεηθλχεηαη πσο νη 

νξγαληζκνί ζε φιν ηνλ θφζκν πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ην 

αληαγσληζηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα έρνπλ δνθηκάζεη δηαθνξεηηθά εξγαιεία (tools) θαη 

ηερληθέο (techniques) κε ηηο νπνίεο επειπηζηνχλ λα  δηαηεξήζνπλ δσληαλή ηελ 

παξνπζία ηνπο ζηελ αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. Μέρξη πξφζθαηα, ε Ληηή 

Γηνίθεζε (Lean) θαη ε κεζνδνινγία Έμη ίγκα (Six Sigma) απνηεινχλ ηηο πην 

αλαγλσξηζκέλεο πξσηνβνπιίεο πλερνχο Βειηίσζεο (Continuous Improvement), κε 

θαζεκηά λα πξνζθέξεη έλα επξχ θάζκα επηινγψλ γηα εξγαιεία θαη ηερληθέο. ηελ 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ πξνεγήζεθε παξνπζηάζηεθε ε πην ζχγρξνλε ηάζε, 

πνπ νδεγεί ζηελ ζπγρψλεπζε ησλ δπν πξναλαθεξνκέλσλ πξσηνβνπιηψλ. Ζ 

κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο είλαη ην 

επφκελν ινγηθφ βήκα (Ferrin et al, 2006) ζην ηαμίδη γηα ζπλερή βειηίσζε θαη φπσο 

ζεκεηψλνπλ νη Shamou θαη Arunachalam (2009, ζ. 52) ε εμάιεηςε αξρηθά ηεο 

ζπαηάιεο θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία κε ηελ ρξήζε εξγαιείσλ θα 

ηερληθψλ ηεο Ληηήο Γηνίθεζεο απφ ηηο δηεξγαζίεο θαη ελ ζπλερεία ε ηζρπξνπνίεζε 

ησλ δηεξγαζηψλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Έμη ίγκα είλαη κηα ινγηθή ζεηξά.  

Αθνινπζψληαο ηα ρλάξηα ησλ πξνθαηφρσλ, ε λέα απηή πξνζπάζεηα ζηεξίδεηαη ζε 

κεζνδνινγίεο, πξαθηηθέο θαη ππάξρνληα εξγαιεία θαη ηερληθέο, πξνζεγγίδνληάο ηα 

σζηφζν κε κηα πην θαηλνηφκν πξνζέγγηζε. Έηζη, ζχκθσλα κε ηνλ Snee (2010, ζ. 14) 

ε κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο 

πξνζθέξεη κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε φπνπ ε δεζπφδνπζα αλάγθε είλαη ε βειηίσζε. 

Απηή ε κεζνδνινγία, ζπλδπάδεη ―παιηά‖ δνκηθά ζπζηαηηθά κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ, 

ηελ αλάιπζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ θαη πεδίσλ ζπαηάιεο 

κε πην απνδνηηθφ, πην γξήγνξν θαη πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Ζ ιηηή πξνζέγγηζε 

επηδηψθεη λα κεηαηξέπνληαη νη εηζξνέο (x) ζε εθξνέο (y) γηα ηνλ πειάηε κε ηελ 

ειάρηζηε δπλαηή ζπαηάιε, κεηψλνληαο ηα ειαηηψκαηα (Defects), ηελ ππεξπαξαγσγή 
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(Over production), ηηο άζθνπεο κεηαθνξέο (Transport), ηηο αλακνλέο (Waiting), ην 

ππεξβάιινλ απφζεκα (Inventory) θαη ηηο πεξηηηέο θηλήζεηο (Motion) ή ηελ πεξηηηή 

επεμεξγαζία (Over processing). Σαπηφρξνλα κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Έμη ίγκα 

επηδηψθεηαη λα γίλεη αληηιεπηή ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εθξνψλ θαη ησλ εηζξνψλ 

(Carleysmith, 2009, ζ. 96). Έηζη, πξνβιήκαηα πνπ ελππάξρνπλ ηφζν ζηελ ξνή ησλ 

πιηθψλ φζν θαη ζηε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ ζε κηα δηεξγαζία, εληνπίδνληαη θαη 

θαηαπνιεκψληαη. Πξνζζέηνληαο, ινηπφλ,  έλλνηεο, κεζφδνπο θαη εξγαιεία ηεο Ληηήο 

Γηνίθεζεο ζηε κεζνδνινγία Έμη ίγκα εληζρχεηαη ε πξνζπάζεηα αλαγλψξηζεο θαη 

εθαξκνγήο ιχζεσλ ζηηο πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο γξήγνξα. Ο Snee (2010, ζ. 10) 

αλαθέξεη πσο ε κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο 

δηνίθεζεο είλαη ε πξνζέγγηζε πξψηεο επηινγήο. Ζ πξνζέγγηζε απηή, ζπλερίδεη, είλαη 

απαξαίηεηε κηαο θαη ηφζν νη επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζκνί φζν θαη ηα άηνκα πνπ 

εξγάδνληαη ζε απηνχο, έρνπλ αλάγθε απφ κηα κεζνδνινγία επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

(problem solving) θαη βειηίσζεο (improvement). Ωζηφζν, ε επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ε βειηίσζε είλαη ππνελφηεηεο ηνπ επξχηεξνπ πεδίνπ 

Γηαρείξηζεο/Γηνίθεζεο ησλ Γηεξγαζηψλ (Process Management), φπσο απεηθνλίδεηαη 

ζην ζρήκα 3.2.1 (Taghizadegan, 2006, ζ. 57).  

 

ρήκα 3.2.1 Πεδία εθαξκνγήο εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ  

Πεγή: Taghizadegan, S. (2006), ―Essentials of Lean Six Sigma‖, Academic Press 

inc., ζ. 57 
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 πκπεξαζκαηηθά, ε Ληηή Γηνίθεζε πξνζθέξεη ιχζεηο γηα ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα, ε κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα δίλεη απαληήζεηο ζε δεηήκαηα αθξηβνχο 

πξνζέγγηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη επζηνρίαο ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο. Με ηε Ληηή 

πξνζέγγηζε εμαζθαιίδεηαη πσο νη πφξνη ρξεζηκνπνηνχληαη πξνο ηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε, ελψ ηαπηφρξνλα, ε κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα δηαζθαιίδεη πσο νη 

ελέξγεηεο πνπ ιακβάλνληαη απνδίδνπλ ζσζηά κε ηελ πξψηε θνξά (Laureani et al, 

2010, ζ. 758).     

3.3  Ζ θιεξνλνκηά ηνπ Έμη ίγκα  

 

Ζ κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο είλαη 

έλα πξφγξακκα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο κε πνιιέο εθαξκνγέο. Απνηειεί ηελ 

ζχλζεζε ηνπ Έμη ίγκα θαη ηεο Ληηήο Γηνίθεζεο ή Ληηήο Παξαγσγήο (Does et al, 

2007, ζ. 262.1) Σν Έμη ίγκα νξίδεηαη σο κηα  επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία πνπ 

επηηξέπεη ζηηο εηαηξείεο λα βειηηψζνπλ δξαζηηθά νηθνλνκηθά ηνπο απνηειέζκαηα , κε 

ζρεδηαζκφ θαη παξαθνινχζεζε ησλ θαζεκεξηλψλ επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχλ ηηο ζπαηάιεο θαη ηνπο ρξεζηκνπνηνχκελνπο 

πφξνπο ελψ ηαπηφρξνλα απμάλνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε (Magnusson et al., 

2003), βιέπε Andersson et al (2006).  

Έλα πξφγξακκα Έμη ίγκα ραξαθηεξίδεηαη απφ  πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε, κε 

έκθαζε ζηελ ιήςε απνθάζεσλ πνπ βαζίδεηαη ζε πξνζεθηηθή αλάιπζε ησλ 

πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ κε πξνηεξαηφηεηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο (De Koning, 2006, 

ζ. 5). Τπάξρνπλ δχν θχξηεο κεζνδνινγίεο βειηίσζεο ζην Έμη ίγκα, ε κία αθνξά ήδε 

ππάξρνπζεο δηεξγαζίεο θαη ε άιιε λέεο. Ζ πξψηε κεζνδνινγία απνηειείηαη απφ πέληε 

θάζεηο. Απηέο είλαη:  

Define-Καζνξηζκόο. Καζνξίδεηαη πνηα δηεξγαζία ή πξντφλ ρξεηάδεηαη βειηίσζε. 

Καζνξίδνληαη  ην πην θαηάιιεια κέιε πνπ ζα απαξηίζνπλ ηελ νκάδα πνπ ζα 

αζρνιεζεί κε ηηο βειηηψζεηο. Καζνξίδνληαη νη πειάηεο ηηο δηεξγαζίαο, νη αλάγθεο θαη 

νη απαηηήζεηο θαη λα δεκηνπξγείηε  ν ράξηεο ηεο δηεξγαζίαο  πνπ ζα πξέπεη λα 

βειηησζεί.  

Measure-Μέηξεζε. Δληνπίδνληαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ 

δηεξγαζία θαη απνθαζίδεηαη πψο ζα δηεμαρζνχλ νη κεηξήζεηο  

Analyze-Αλάιπζε.  Αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ρξεηάδνληαη βειηηψζεηο.  

Improve-Βειηίσζε.  ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ηεο πιένλ απνηειεζκαηηθήο ιχζεο 

Αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο απαηηείηαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε θαιχηεξε ιχζε.  

Control-Έιεγρνο. Δπαιεζεχεηαη αλ ε εθαξκνγή ηεο ιχζεο ήηαλ επηηπρήο θαη 

δηαζθαιίδεηαη φηη ε βειηίσζε δηαηεξείηαη δηαρξνληθά 
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ρήκα 3.3.1 Ζ Μεζνδνινγία DMAIC 

Πεγή: Goldsby, T. θαη Martichenko, R. (2005) ―Lean Six Sigma Logistics: Strategic 

Development to Operational Success‖, ζ. 214 

Ζ δεχηεξε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ νη πθηζηάκελεο δηεξγαζίεο δελ ηθαλνπνηνχλ 

ηνπο πειάηεο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα επηηχρνπλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο  ζηφρνπο ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ κεζνδνινγία απηή κπνξεί λα δηαηξεζεί επίζεο ζε πέληε θάζεηο: 

Define-Measure-Analyze-Design-Verify (Οξηζκφο-Μέηξεζε-Αλάιπζε-ρεδηαζκφο-

Δπαιήζεπζεο) (Andersson et al, 2006, ζ. 286). πκπεξαζκαηηθά, θαη νη δχν 

κεζνδνινγίεο έρνπλ εκθαλείο νκνηφηεηεο.  

ε έλα πξφγξακκα Έμη ίγκα, ζπλήζσο ππάξρνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά εξγαιεία γηα 

βειηηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Ζ ―εξγαιεηνζήθε‖ ηνπ Έμη ίγκα πεξηέρεη ηα επηά 

εξγαιεία ζρεδίαζεο, ηα επηά ζηαηηζηηθά εξγαιεία, ηα επηά εξγαιεία έξγνπ, ηα επηά 

ιηηά εξγαιεία, ηα επηά εξγαιεία γηα ηνλ πειάηε, ηα επηά εξγαιεία ειέγρνπ πνηφηεηαο 

θαη ηα επηά εξγαιεία δηνίθεζεο. Σα εξγαιεία είλαη ζπρλά εχθνια ζηε ρξήζε γηα ηα 

έξγα βειηίσζεο, αιιά ππάξρνπλ επίζεο θαη πην πξνρσξεκέλα ζηαηηζηηθά εξγαιεία 

ζηελ εξγαιεηνζήθε ηνπ Έμη ίγκα (Andersson et al, 2006, ζ.287).   

 

3.4  Ζ θιεξνλνκηά ηεο Ληηήο Γηνίθεζεο   

 

Ο Pojasek (2003, ζ. 85) αλαθέξεη πσο ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην Πξνηχπσλ θαη 

Σερλνινγίαο (NIST MEP) ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ ησλ ΖΠΑ νξίδεη ηελ Ληηή 

δηνίθεζε σο:  

" …κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αλαγλώξηζε θαη ηελ εμάιεηςε ηεο ζπαηάιεο 

(δξαζηεξηόηεηεο πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία) κέζσ ζπλερνύο βειηίσζεο πνπ πξνθύπηεη 

από ηελ ξνή ηνπ πξντόληνο κόλν όηαλ ν πειάηεο ην έρεη αλάγθε, κε ζθνπό ηε 

ηειεηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο " 
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Ζ Ληηή Παξαγσγή (lean production) είλαη έλα νινθιεξσκέλν θνηλσληθν-ηερληθφ  

ζχζηεκα θχξηνο ζηφρνο ηνπ νπνίνπ είλαη ε εμάιεηςε ηεο ζπαηάιεο κεηψλνληαο ή 

ειαρηζηνπνηψληαο, ηελ ίδηα ζηηγκή, δηαθπκάλζεηο ζηελ παξαγσγή πνπ κπνξεί λα 

πξνέξρνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ηνλ πειάηε ή θαη απφ εζσηεξηθέο αηηίεο (Shah θαη 

Ward, 2007, ζ. 791). Μεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θαη πνιιψλ κνληέισλ δηνίθεζεο 

πνηφηεηαο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί, ε Ληηή έλλνηα, είηε αλαθέξεηαη σο Ληηή παξαγσγή 

ή Ληηή ζθέςε ή αιιηψο, είλαη ην κνληέιν πνπ απνιακβάλεη ηελ πην επξεία δηάδνζε 

θαη  επηηπρίεο. Σν ηζρπξφ ζεκείν ηεο Ληηήο Γηνίθεζεο είλαη φηη πξνζθέξεη έλα παθέην 

απφ ηππνπνηεκέλεο ιχζεηο  γηα ζπλήζε πξνβιήκαηα θαη εζηηάδεη ζηνλ πειάηε (De 

Koning, 2006, ζ. 5). Ζ έλλνηα Ληηφο αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ πφξσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ πεξηηηέο ζπαηάιεο. Σν κνληέιν 

αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλεο βαζηθέο αξρέο, θηλεηήξηνο δχλακε ησλ νπνίσλ είλαη ε αμία 

πνπ απνιακβάλεη ν πειάηεο. Πέληε είλαη νη βαζηθέο αξρέο ηνπ Ληηνχ κνληέινπ:   

1. Αμία – Value 

2. Ρνή Αμίαο – Value Stream 

3. Ρνή Γηεξγαζηψλ – Flow 

4. Απνξξφθεζε – Pull 

5. Σειεηνπνίεζε – Perfection 

Σα θχξηα ζηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ χπαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ 

πξνζζέηνπλ αμία ζην πξντφλ/ππεξεζία (non value-added activities) θαη άξα ηεο 

ζπαηάιεο είλαη:  

1. Πιενλάδνπζα Παξαγσγή – overproduction   

2. Αλακνλέο- waiting 

3. Μεηαθηλήζεηο - transportation  

4. Αθαηάιιειεο δηεξγαζίεο - inappropriate processing   

5. Πιενλάδνλ Απφζεκα - inventory 

6. Πεξηηηέο θηλήζεηο - unnecessary motions   

7. Διαηησκαηηθά - defects   

ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη επηά ζπαηάιεο θαη ε ζρέζε 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο ψζηε λα 

εμαιεηθζνχλ απηέο νη ζπαηάιεο. Σερληθέο θαη εξγαιεία εηδηθεπκέλα γηα απηφ ηνλ 

ζθνπφ  είλαη ε αλάιπζε ξνήο αμίαο (value stream analysis), ε νιηθή παξαγσγηθή 

ζπληήξεζε (TPM) θαη εξγαιεία φπσο θάξηεο Kanban θαη ην ζχζηεκα Just-in-Time 

(JIT) (Andersson et al, 2006, ζ. 288-289).   
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ρήκα 3.4.1 Οη επηά παηάιεο (muda) 

Πεγή: Rawabdeh, I. A. (2005) "A model for the assessment of waste in job shop 

environments", International Journal of Operations & Production Management, Vol. 

25 Is. 8, ζ. 805 

 

3.5 Βαζηθέο Έλλνηεο θαη Οξηζκνί 

 

ην ζεκείν απηφ, γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζε νξηζκνχο θαη επεμεγήζεηο φξσλ 

πνπ απαληψληαη ζηελ βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Ληηνχ Έμη 

ίγκα. Αξρηθά αλαιχνληαη ε δηεξγαζία θαη ε δηαθχκαλζε, ππφ ην πξίζκα ηνπ Έμη 

ίγκα. Αθνινχζσο αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο αμίαο θαη ηεο ξνήο αμίαο, φπσο απηέο 

έρνπλ εθθξαζηεί απφ ηε Ληηή πξνζέγγηζε θαη χζηεξα ηα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο. Σα 

ζεκειηψδε απηά ζηνηρεία είλαη ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα. θνπφο ηεο 

πξσηνβνπιίαο βειηίσζεο είλαη ε επηηάρπλζε ησλ δηεξγαζηψλ (ξνή αμία) κε ζθνπφ 

ηελ εμάιεηςε ηεο ζπαηάιεο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαθχκαλζεο. Σα εξγαιεία θαη νη 

ηερληθέο είλαη ηα κέζα κε ηα νπνία ν νξγαληζκφο ζα πξνζπαζήζεη λα εθαξκφζεη θαη 

λα νινθιεξψζεη ηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο.    
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3.5.1 Γηεξγαζία θαη Γηαθύκαλζε  

 

Α. Ζ Γηεξγαζία (Process)  

Σν Έμη ίγκα σο έλα ζχζηεκα δηνίθεζεο ελζσκαηψλεη ην κνληέιν δηνίθεζεο βάζε 

δηεξγαζηψλ (Business Process Management). Σν ζχζηεκα δηνίθεζεο Έμη ίγκα 

αληηκεησπίδεη ηηο επηρεηξεζηαθέο δηεξγαζίεο (business processes) σο ηελ ζεκειηψδε 

νξγαλσηηθή δνκή ηνπ. Ζ επηρεηξεζηαθή δηεξγαζία είλαη ε ιεηηνπξγηθή κνλάδα 

(operational unit) ε νπνία ηίζεηαη ππφ κέηξεζε, δηνίθεζε θαη ζπλερή βειηίσζε κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο Έμη ίγκα (McCarty et al, 2005).  

Έλαο γεληθφο νξηζκφο ηεο δηεξγαζίαο είλαη ν αθφινπζνο:  

Γηεξγαζία νξίδεηαη έλαο θπζηθόο κεραληζκόο κεηαζρεκαηηζκνύ θάπνησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εηζξνώλ ζε επηζπκεηέο εθξνέο (Λαγνδήκνο, 2007). 

Τπφ επξεία έλλνηα, κηα δηεξγαζία είλαη κηα δνκή δξάζεο γηα ηελ επίηεπμε 

πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ. πσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο McCarty et al (2005), ν 

θιαζζηθφο νξηζκφο ζχκθσλα κε ηνλ Davenport (1993) γηα κηα δηεξγαζία νξίδεηαη σο 

εμήο:  

―Έλα δνκεκέλν, κεηξήζηκν ζύλνιν δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ώζηε λα 

παξαρζεί κηα θαζνξηζκέλε εθξνή γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν πειάηε ή αγνξά. … Μηα 

δηεξγαζία είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία από εξγαζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο (work 

activities) κε ρξνληθή δηάξθεηα ζε νξηζκέλν ρξόλν, κε αξρή, ηέινο, θαη ζαθώο 

πξνζδηνξηζκέλεο εηζξνέο θαη εθξνέο.‖ (Davenport, 1993) 

ην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη κηα δηεξγαζία θαη θαίλνληαη νη εηζξνέο, ν 

κεραληζκφο κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπο θαη νη εθξνέο ηεο δηεξγαζίαο.  

 

ρήκα 3.5.1 Απεηθφληζε Γηεξγαζίαο 

Πεγή: Λαγνδήκνο  Γ. Α. (2007), ―Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ‖, Ννκηθή 

Βηβιηνζήθε, ζ. 398 
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Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 6ζ είλαη φηη εκπιέθεη κηα ινγηθή πνπ ζηεξίδεηαη ζηε 

έλλνηα ηεο δηεξγαζίαο (Wessel θαη Burcher, 2004). χκθσλα κε ηνλ Talwar (1993) ν 

νπνίνο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Lee & Dale (1998) κηα δηεξγαζία είλαη κηα αθνινπζία 

απφ πξνθαζνξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο εθηεινχληαη ψζηε λα επηηεπρζεί έλα 

πξνθαζνξηζκέλν απνηέιεζκα. Τπάξρνπλ δπν ηχπνη δηεξγαζηψλ :  

 Οη δηεξγαζίεο πνπ εθθηλνχλ φηαλ είλαη απαξαίηεην λα μεθηλήζνπλ θαη 

ηεξκαηίδνληαη θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ 

 Οη δηεξγαζίεο πνπ ζπλερψο εθηεινχληαη (Ould, 1995) 

 πσο αλαθέξεηαη απφ ην Innovative Manufacturing Initiative- IMI (1994), κηα 

επηρεηξεζηαθή δηεξγαζία (Business Process) νξίδεηαη σο έλα πιέγκα δξαζηεξηνηήησλ 

νη νπνίεο ζπλδένπλ ηηο ιεηηνπξγίεο (operations) ηνπ νξγαληζκνχ κε ηηο απαηηήζεηο 

(requirements) ησλ πειαηψλ. Οη δηεξγαζίεο είλαη θαηά θαλφλα δηαηκεκαηηθέο (cross-

functional), νξηδφληηεο ζηε θχζε ηνπο, απφθεηληαη εθηφο ηεο ζπλήζεο θάζεηεο, 

ηεξαξρηθήο δνκήο θαη δελ ππάξρεη έλα κεκνλσκέλν άηνκν ην νπνίν λα κπνξεί λα έρεη 

ηελ επζχλε γηα νιφθιεξε ηε δηεξγαζία (IMI, 1994).  

Σειηθά, σο δηεξγαζία λνείηαη θάζε ζπλδπαζκφο αλζξψπσλ, κεραλψλ, εμνπιηζκνχ, 

κεζφδσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη ηα πξναπαηηνχκελα γηα λα νινθιεξσζεί κηα 

εξγαζία (Snee θαη Hoerl, 2009, ζ. 37-38). Μέζσ κηαο κεζνδνινγίαο βειηίσζεο ησλ 

δηεξγαζηψλ, νη νξγαληθέο δηεξγαζίεο (organic processes) αλαδηαξζξψλνληαη, 

απνθηνχλ ζαθήλεηα θαη γίλνληαη νξαηέο (visible) θαη ηειηθψο ηίζεληαη ππφ έιεγρν 

(McCarty et al, 2005).  

Β. Ζ Γηαθύκαλζε (Variation)  

Κξίζηκν ζπζηαηηθφ ζηε ηζηνξία εμέιημεο ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα απνηειεί ε 

δηαθχκαλζε ή απφθιηζε (variation). Σν ειιεληθφ γξάκκα ζ, είλαη ζχκβνιν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζηαηηζηηθή θαη αλαπαξηζηά ηελ ηππηθή απφθιηζε ζε έλα 

πιεζπζκφ.  Έηζη, ε ηππηθή απφθιηζε είλαη ν δείθηεο πνπ αλαπαξηζηά ην κέγεζνο ηεο 

αλαθνινπζίαο ή αιιηψο ηεο δηαθχκαλζεο πνπ ππάξρεη ζε κηα δηεξγαζία (Pande et al, 

2000). Ζ θαηαλφεζε ηεο δηαθχκαλζεο έρεη αλαδεηρζεί σο κηα ζεκαληηθή πηπρή γηα 

ηελ επηηπρή εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο Έμη ίγκα ζηηο επηρεηξήζεηο (Mitra, 2004).  

Ζ ηηκή ηνπ ζ κηαο δηεξγαζίαο πεξηγξάθεη ην επίπεδν πνηφηεηαο ηεο δηεξγαζίαο απηήο. 

Έλα επίπεδν πνηφηεηαο, έζησ K ζ, ππάξρεη ζε κηα δηεξγαζία φηαλ Κ θνξέο ε ηππηθή 

απφθιηζε ηεο δηεξγαζίαο ηζνχηαη κε ην ήκηζπ ηεο αλνρήο (tolerance) ηνπ 

κεηξνχκελνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ πξντφληνο (Henderson θαη Evans, 2000):  

              K ή ό ί ή ή ή            

 

Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηνπο Henderson θαη Evans (2000), απηφο ν νξηζκφο θαη κφλν 

δελ δίλεη ηελ θαηάιιειε εξκελεία γηα ην πφηε κηα δηεξγαζία ζεσξείηαη εζηηαζκέλε 

(centered). Μηα δηεξγαζία είλαη εζηηαζκέλε φηαλ X = T, φπνπ X είλαη ν κέζνο φξνο 
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(average)  ή ε κέζε ηηκή (mean) κηαο δηεξγαζίαο θαη T είλαη ε ηηκή ηνπ ζηφρνπ 

(target value) ηεο δηεξγαζίαο, ε νπνία ζπλήζσο είλαη ην ελδηάκεζν ζεκείν κεηαμχ ηνπ 

άλσ νξίνπ ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ πειάηε (USL) θαη ηνπ θάησ νξίνπ (LSL). Μηα 

δηεξγαζία ζεσξείηαη εθηφο εζηίαζεο (off-centered) φηαλ ε ηηκή ηνπ  X δελ ηζνχηαη κε 

ηελ ηηκή ηνπ T. Σν θαηλφκελν απηφ ζε κηα δηεξγαζία κεηξηέηαη ζε ηππηθέο απνθιίζεηο 

ή ίγκα. 
 

Πξάγκαηη, ε δηαθχκαλζε ή απφθιηζε είλαη ν θπξηφηεξνο αληίπαινο ζηνλ έιεγρν 

πνηφηεηαο. Απνηειεί θχξηα αηηία γηα ηα ειαηησκαηηθά απνηειέζκαηα θαζψο θαη γηα 

ππεξβνιηθφ θφζηνο γηα θάζε επηρείξεζε (Park, 2003). Ζ επίδνζε 6ζ (6ζ performance) 

έρεη σο αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο δηαθχκαλζεο ζε ηέηνην βαζκφ 

ψζηε ε ηππηθή απφθιηζε ηεο δηαθχκαλζεο λα ππνρσξήζεη εληφο ησλ νξίσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πειάηε (Pande et al, 2000).  

χκθσλα κε ηνλ Park (2003), ε δηαθχκαλζε είλαη ην βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ ηξηγψλνπ, 

φπσο νλνκάδεη, ηεο επίδνζεο κηαο δηεξγαζίαο. Ζ δηαθχκαλζε απαληά ζην εξψηεκα 

θαηά πφζν ζπγθιίλνπλ ηα δεδνκέλα ησλ κεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα ηνπ 

ζηφρνπ έρνληαο άκεζε ζηλάθηα κε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηεξγαζίαο, ζε 

αληίζεζε κε ηηο άιιεο δπν παξακέηξνπο πνπ είλαη ην cycle time (πφζν γξήγνξα;) θαη ε 

απφδνζε-yield (πφζα πνιιά;) θαη ηα νπνία είλαη ηα δχν θχξηα ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ 

ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο δηεξγαζίαο. ην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδνληαη φζα 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.   

 

ρήκα 3.5.2 Απνηίκεζε Δπίδνζεο Γηεξγαζίαο 

Πεγή: Park S.H. (2003), ―Six Sigma for Quality and Productivity Promotion‖, APO, 

ζ. 7 

Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε ελφο νξγαληζκνχ δελ απαηηείηαη λα είλαη εηδηθνί ζηελ 

ζηαηηζηηθή θαη ζηηο κεζνδνινγίεο ηεο. Υξεηάδεηαη λα έρνπλ κηα γλψζε ηεο 

ζηαηηζηηθήο ψζηε λα αληηιακβάλνληαη πφηε ε ρξήζε ηεο πξνζθέξεη απνδνηηθέο θαη 

απνηειεζκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεγέο πνπ πξνθαινχλ δηαθπκάλζεηο ζηα 

πξντφληα θαη ηηο δηεξγαζίεο (Kumar et al, 2008). Σειηθά, νη ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία 
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πνπ πξνζθέξεη ε κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα δίλεη έκθαζε ζηελ αλαγλψξηζε θαη 

απνθπγή ηεο δηαθχκαλζεο ( Henderson θαη Evans, 2000). ην ζρήκα 3.5.3 

παξνπζηάδεηαη ε απεηθφληζε ηεο δηαθχκαλζεο ή απφθιηζεο κε ηε ρξήζε ελφο ζηφρνπ 

γηα βέιε. Σν ζθεπηηθφ απηήο ηεο απεηθφληζεο είλαη ε πην εχπεπηε θαηαλφεζε απφ έλα 

ζηέιερνο/εξγαδφκελν ηεο επηρείξεζεο δπν βαζηθψλ φξσλ αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα 

ηεο δηαθχκαλζεο ή απφθιηζεο.  

 

Δηθφλα 3.5.1 Δπζηνρία έλαληη αθξίβεηαο 

Πεγή: Kubiak T.M. θαη Benbow D. W. (2009), ―The Certified Six Sigma Black Belt 

Handbook‖, ASQ Quality Press, ζ. 98  

Έηζη, δπν θξίζηκα δεηήκαηα πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ ζην ζεκείν απηφ.  

A. Δπζηνρία (Accuracy): Δθθξάδεη ηελ εγγχηεηα κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ 

κηαο κέηξεζεο ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο δηεξγαζίαο θαη ηεο αιεζνχο ή 

απνδεθηήο ηηκήο (αμίαο) αλαθνξάο. Ωο πξνο ηελ επζηνρία νη παξάγνληεο πνπ 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε είλαη   

 Μεξνιεςία (Bias) 

 Γξακκηθφηεηα (Linearity) 

 ηαζεξφηεηα (Stability) 

B. Αθξίβεηα (Precision): Δθθξάδεη ηνλ βαζκφ ζπκθσλίαο κεηαμχ ηπραίσο 

επηιεγκέλσλ κεκνλσκέλσλ κεηξήζεσλ ησλ δηεξγαζηψλ  θαη ησλ 
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απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκαζηψλ ηνπο. Δμαζθαιίδεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ε 

επαλαιεςηκφηεηα ή ε ζπλέπεηα πνπ πξέπεη λα ππάξρεη φηαλ επαλεηιεκκέλα 

δηελεξγνχληαη κεηξήζεηο ζε θάπνην ζηνηρείν ή ραξαθηεξηζηηθφ (Kubiak, 2003, 

ζ. 98).  

3.5.2 Αμία θαη Ρνή Αμίαο  

 

Α. Αμία-Value   

Ο δεχηεξνο ππιψλαο ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο 

πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο είλαη ε Ληηή Γηνίθεζε ή Ληηή Παξαγσγή. Ζ πξψηε 

ζεκειηψδεο αξρή πνπ έζεζαλ νη Womack θαη Jones (1996), εκπλεπζηέο ηνπ φξνπ 

Ληηφο (lean), είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ δεκηνπξγνχλ αμία. Σν θξίζηκν, ινηπφλ, δήηεκα ζηε λέα πξνζέγγηζε 

είλαη ε αμία (value). ε αληηδηαζηνιή κε ηελ ηηκή ελφο πξντφληνο/ππεξεζίαο, ε αμία 

νξίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε/πειάηε. Σν πξντφλ πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε ζε νξηζκέλν ρξφλν θαη κε θαζνξηζκέλε 

ηηκή. Σν πψο ζα ην επηηχρεη απηφ ε επηρείξεζε ιίγν απαζρνιεί ηνπο πειάηεο 

(Emiliani, 1998, ζ. 619). πρλά φκσο, ε δεκηνπξγία αμίαο αληηκεησπίδεηαη κε ηνλ ίδην 

ηξφπν φπσο ε κείσζε ηνπ θφζηνπο. Απηφ απνηειεί κηα θνηλή φκσο θξίζηκε αδπλακία 

εξκελείαο απηήο ηεο θηινζνθίαο. Με ηελ λέα πξνζέγγηζε ινηπφλ, ην επίθεληξν ηεο 

πξνζνρήο κεηαηνπίδεηαη απφ ηνλ απιφ εληνπηζκφ ηνπ θφζηνπο θαη ηεο ζπαηάιεο, κε 

άιια ιφγηα ηελ αλάιπζε θφζηνπο/ηηκήο, πξνο κηα πξνζέγγηζε πνπ πξνζβιέπεη λα 

επαπμήζεη ηελ αμία ή θαιχηεξα ηελ  αληηιακβαλφκελε απφ ηνλ πειάηε αμία, 

πξνζζέηνληαο ζην πξντφλ/ππεξεζία ραξαθηεξηζηηθά ή/θαη απαιείθνληαο πεξηηηέο 

ελέξγεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Απηφ απνηειεί θαη ηε βαζηθή εμέιημε. Ζ αμία 

ζπλδέεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε θαη δελ θαζνξίδεηαη πιένλ κφλν κε απφ ηε 

ζπαηάιε/θφζηνο (Hines et al, 2004, ζ. 995). Τπφ  απηή ηελ έλλνηα, έλαο νξγαληζκφο 

νθείιεη λα επηδηψθεη έλα πςειφ επίπεδν ζε επειημία θαη αληαπνθξηζηκφηεηα ελψ  

ηαπηφρξνλα  επηδηψθεη ζπλερψο ηξφπνπο λα κεηψλεη ηελ αλάισζε πφξσλ ζηε 

πξνζπάζεηά ηνπ λα απνδίδεη αμία ζηνλ πειάηε (Papadopoulou & Ozbayrak, 2005, ζ. 

797).   

Β. Ρνή Αμίαο-Value Stream   

Οη Womack θαη Jones (1996) επίζεο, φξηζαλ ηε ξνή αμίαο (Value Stream) σο εθείλεο 

ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα ζπγθεθξηκέλν εμαγφκελν, 

πξντφλ ή ππεξεζία ή ζπλδπαζκφο ησλ δπν, κέζσ ηξηψλ θξίζηκσλ δηνηθεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε κηα επηρείξεζε. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη:  

 Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξντφληνο ή ε επίιπζε πξνβιήκαηνο (Problem solving 

or Product definition task). Απφ ηελ αξρηθή ηδέα σο ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ηεο παξαγσγήο  

 Ζ δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ (Information management task). Απφ ηε 

παξαγγειηνιεςία κέρξη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ σο ηελ δηαλνκή  



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3                                                                                                     ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ  
 

47 
 

 Ο θπζηθφο κεηαζρεκαηηζκφο (Physical transformation). Απφ ηηο πξψηεο χιεο 

σο ην ηειηθφ πξντφλ   

Με άιια ιφγηα, ε ξνή αμίαο είλαη φιεο εθείλεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηε κεηαηξνπή ελφο πξντφληνο, απφ ηηο πξψηεο χιεο σο ην ηειηθφ πξντφλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο ιήςεο παξαγγειίαο θαη ηεο κεηαπνίεζεο 

(Worley & Doolen, 2006, ζ. 230).  

ηελ ξνή ηεο αμίαο ελππάξρνπλ σζηφζν ηξείο βαζηθέο θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ 

ζχκθσλα κε ηνλ Monden (1998) θαη απηέο νξίδνληαη σο εμήο, βιέπε Chen et al (2010, 

1070) θαη Oppenheim et al (2009, ζ. 5):  

1. Γεπηεξεχνπζεο εξγαζίαο (incidental)  

Ωο δεπηεξεχνπζεο εξγαζίεο νξίδνληαη νη δηεξγαζίεο φπσο είλαη ε επηζεψξεζε 

πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία ζην πξντφλ, αιιά είλαη απαξαίηεηεο ζην ζχζηεκα 

παξαγσγήο. Δίλαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ κπνξνχλ λα παξαγθσληζηνχλ κηαο 

θαη απαηηνχληαη ιφγσ λνκνζεζία ή εληνιέο ηηο εηαηξίαο ή ηε κέρξη ζηηγκήο 

ηερλνινγία ή ηελ κέρξη ζηηγκήο δηεξγαζία ή γηα άιιν ιφγν  

2. Δξγαζίεο πνπ πξνζζέηνπλ αμία (value added) 

Δίλαη νη δηεξγαζίεο πνπ πξνζζέηνπλ αμία ζην πξντφλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

ηειηθή ζπλαξκνιφγεζε ελφο πξντφληνο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηνχ ηνπ ηχπνπ 

ζπκβάινπλ ζηελ  κεηαηξνπή ησλ πιηθψλ ή ηεο πιεξνθνξίαο ή ζηε κείσζε ηεο 

αβεβαηφηεηαο. Δίλαη φ,ηη είλαη δηαηεζεηκέλνο ν πειάηεο λα πιεξψζεη θαη 

πξέπεη λα γίλεηαη ζσζηά κε ηελ πξψηε θνξά.  

3. παηάιε ή εξγαζίεο πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία (muda– non value added) 

Οη δηεξγαζίεο πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία (non value added processes), δειαδή 

ε ζπαηάιε, ζηα ηαπσληθά muda. Δίλαη εθείλεο πνπ νχηε πξνζζέηνπλ αμία ζην 

ηειηθφ πξντφλ αιιά νχηε είλαη απαξαίηεηεο ψζηε λα νινθιεξσζεί ε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Δίλαη νη δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο πνπ απμάλνπλ ην 

θφζηνο, απαηηψληαο ρξφλν θαη πφξνπο ρσξίο λα αληαπνθξίλνληαη άκεζα ζηηο 

αλάγθεο ηνπ πειάηε (García-Porres et al, 2008, ζ. 5125). Οη ζπαηάιεο 

ηαμηλνκνχληαη ζε επηά βαζηθέο θαηεγνξίεο φπσο παξνπζηάζηεθαλ λσξίηεξα. 

Γ. παηάιε (Muda – Waste)  

παηάιεο πξνθχπηνπλ ζε δηάθνξεο κνξθέο. Μηα θιαζζηθή ιίζηα απφ απηέο ηηο 

πεξηηηέο δξαζηεξηφηεηεο ζε κηα επηρείξεζε πεξηιακβάλεη ηηο εμήο:  

παηάιε ζηε Βηνκεραλία 

1. Καζπζηεξήζεηο θαη αξγνπνξίεο  

2. Πιενλάδνλ απφζεκα   

3. Αλεθκεηάιιεπηεο εγθαηαζηάζεηο 
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4. Άζθνπεο κεηαθηλήζεηο   

5. Πεξηηηέο θηλήζεηο   

6. Διαηηψκαηα θαη ιάζε  

7. Γηαθπκάλζεηο ζηηο δηεξγαζίεο   

8. Αλεθκεηάιιεπην αλζξψπηλν δπλακηθφ  

Γηα ηνπο νξγαληζκνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ ή ζε 

πεξηβάιινλ πνπ δελ έρεη άκεζε ζρέζε κε απηφ πνπ απνθαινχκε πξσηνγελή ηνκέα θαη 

άκεζε παξαγσγή θαηαγξάθνληαη νη παξαθάησ ζπαηάιεο:  

παηάιεο ζηηο Τπεξεζίεο  

1. Αζαθψο θαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο   

2. Αληθαλφηεηα αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ  

3. Λαλζαζκέλε αθνινπζία ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ   

4. Δζσηεξηθέο δηελέμεηο   

5. Πεξηηηέο εγθξίζεηο   

6. Γεληθέο ιεηηνπξγίεο πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία  

7. Λαλζαζκέλεο πξνηεξαηφηεηεο   

8. Πξφβιεκα ρσξνηαμηθά   

9. Γηαθπκάλζεηο ζηηο δηεξγαζίεο   

10. Τπεξβνιηθή απηνκαηνπνίεζε  

11. Καθή δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ  

12. Λαζεκέλεο επαλαιεπηηθέο ελέξγεηεο    

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαπάλσ ζπαηάιεο ν νξγαληζκφο είλαη ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίζεη επθαηξίεο γηα βειηηψζεηο (McCarty et al, 2005, ζ. 227) .  

Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη, σο απηφ ην ζεκείν είλαη πσο ηφζν ε κεζνδνινγία ηνπ 

Έμη ίγκα φζν θαη ε Ληηή Γηνίθεζε απνηεινχλ εμίζνπ κεζνδνινγίεο βειηίσζεο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Business Improvement) θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

κεζνδνινγίεο βειηίσζεο ησλ δηεξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη πξνθεηκέλνπ λα 

πινπνηεζνχλ νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ (Business Process 

Improvement). Σειηθή επηδίσμε θαη ησλ δπν κεζφδσλ είλαη ε φζν ην δπλαηφλ 

θαιχηεξε επίδνζε ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ, κε δηαθνξεηηθή σζηφζν 

ζηφρεπζε σο πξνο ηα ζηνηρεία ηεο δηεξγαζίαο. Έηζη:  

 Ζ κεζνδνινγία ηνπ Έμη ζίγκα εζηηάδεη ζηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε κηαο δηεξγαζίαο, ηνπο θαζηζηά ιεηηνπξγηθνχο ζην 

βέιηηζην επίπεδν θαη ζηαζεξνπνηεί ηελ απφδνζή ηνπο ζην δηελεθέο  

 Ζ Ληηή Γηνίθεζε είλαη κηα ζπζηεκαηηθή κεζνδνινγία πνπ εθαξκφδεηαη ψζηε 

λα εμαιείθνπλ ηπρφλ πνιππινθφηεηεο θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ εμνκάιπλζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο δηεξγαζίαο, αλαγλσξίδνληαο θαη απνβάιινληαο ηηο πεγέο ηεο  

Με απιά ιφγηα, κέζσ ηεο Ληηήο Γηνίθεζεο ν νξγαληζκφο εληνπίδεη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ δελ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζηνρεχεη ζην λα ηηο απνβάιιεη απφ ην 
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ζχζηεκά ηνπ· ε κεζνδνινγία Έμη ίγκα εμεηάδεη ηη ζα πξέπεη λα θάλεη ν νξγαληζκφο 

θαη ζηνρεχεη ζην λα ην θάλεη ζσζηά, απφ ηελ πξψηε απφπεηξα θαη ζην δηελεθέο 

(Wedgwood, 2006, ζ. 4).   

3.5.3 Δξγαιεία θαη Σερληθέο: νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο  

 

Ζ κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ππφ ην πξίζκα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο Γηνίθεζεο είλαη 

πξσηίζησο κηα έλσζε ησλ βειηησηηθψλ εξγαιείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο δπν 

πξνθαηφρνπο θαη φρη κηα μεθνκκέλε ρξήζε απηψλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαλέλα απφ 

ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εθαξκνγή απηή ηεο πξσηνβνπιίαο 

πνηφηεηαο δελ είλαη θάηη ην λέν-ην πιενλέθηεκα ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ε αθνινπζία 

θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ ηερληθψλ. Αλ θαη ε ζεσξεηηθά 

ζεκειησκέλε γλψζε ησλ εξγαιείσλ είλαη ζεκαληηθή, ζε απηή ηελ εξγαζία ην βάξνο 

δίδεηαη ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή θαη ρξήζε απηψλ ησλ κέζσλ ηεο πξσηνβνπιίαο 

πνηφηεηαο πνπ εμεηάδεηαη (Wedgwood, 2006, ζ. 4). Ωζηφζν, ζηα θεθάιαηα πνπ 

έπνληαη ν αλαγλψζηεο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ πιηθφ ηφζν γηα ηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε 

σο πξνο ηα εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο ηεο πξσηνβνπιίαο πνηφηεηαο πνπ εμεηάδεηαη 

ζηελ παξνχζα εξγαζία φζν θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή απηψλ.  

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, θπξίσο αγγιφθσλε, νη φξνη εξγαιεία (tools) θαη ηερληθέο 

(techniques) ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά ρσξίο πνιιέο θνξέο λα γίλεηαη 

θαηαλνεηή ε δηαθνξά ησλ δπν ελλνηψλ. Πνιιά απφ απηά ηα ―δνκηθά‖ ζηνηρεία 

ζεκεηψλεη ν Pojasek (2003, ζ. 87) είλαη δηαζπλδεδεκέλα θαη γεληθά φηαλ 

εθαξκφδνληαη απηφ ζπκβαίλεη ηελ ίδηα ζηηγκή θαη παξάιιεια. Γηα ην ιφγν απηφ, ζε 

απηφ ην ζεκείν ζπλνπηηθά, παξνπζηάδνληαη νη ελλνηνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ 

δπν παξαπάλσ φξσλ, γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπο απφ φινπο ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο.  

πλεπψο ηη νξίδεηαη σο εξγαιείν θαη ηη σο ηερληθή; Οη  Bamford θαη Greatbanks 

(2005) ζηε πξνζπάζεηά ηνπο λα δηαζαθελίζνπλ ηηο δηαθνξέο παξαζέηνπλ ηνπο 

McQuater et al. (1995), Dale θαη McQuater (1998) θαη Spring et al. (1998). Με ηε 

βνήζεηα απηψλ ησλ παξαπνκπψλ ζπλεπψο, σο εξγαιείν νξίδνληαη νη κέζνδνη, νη 

ηθαλφηεηεο θαη ηα κέζα ή κεραληζκνί πνπ δχλαληαη λα εθαξκνζηνχλ ζε επί ηνπ 

πξαθηένπ εξγαζίεο. Σα εξγαιεία ζηνρεχνπλ ζην λα δηεπθνιχλνπλ θαη λα κεζνδεχζνπλ 

ζεηηθέο αιιαγέο θαη βειηηψζεηο. Ωο πεξηγξαθή ελφο εξγαιείνπ λνείηαη έλα επηλφεκα 

πνπ έρεη ζαθή ξφιν θαη νξηζκέλε ζθφπεπζε. Παξαδείγκαηα εμεηδηθεπκέλσλ 

εξγαιείσλ είλαη ην Γηάγξακκα Αίηηνπ- Απνηειέζκαηνο (Cause and Effect Diagram), 

ε Αλάιπζε Pareto (Pareto Analysis), ην δηάγξακκα Ρνήο (Flowcharts) ή ην Γξάθεκα 

Διέγρνπ (Control Chart).    

Μηα ηερληθή, απφ ηελ άιιε κεξηά, έρεη επξχηεξεο εθαξκνγέο. πρλά ππάξρεη ε 

αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα, πεξηζζφηεξεο δεμηφηεηεο θαη εθπαίδεπζε ψζηε 

λα ρξεζηκνπνηεζεί κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Ζ ηερληθή ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη σο έλα ππεξζχλνιν θαη λα παξαιιειίδεηαη κε έλα ζπλδπαζκφ απφ 
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εξγαιεία. Παξαδείγκαηα ηερληθψλ είλαη ν ηαηηζηηθφο Έιεγρνο Γηεξγαζηψλ 

(Statistical Process Control-SPC), ε Αλάπηπμε πλαξηήζεσλ Πνηφηεηαο (Quality 

Function Deployment-QFD) ή ε Αλάιπζε Καηαζηάζεσλ θαικάησλ θαη ησλ 

Δπηδξάζεψλ ηνπο (FMEA). Σειηθά, ε ρξήζε θαη ε εθαξκνγή ησλ εξγαιείσλ θαη 

ηερληθψλ πνηφηεηαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη φρη κφλν. Με ηα εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο πνηφηεηαο 

γίλνληαη αληηιεπηέο νη επθαηξίεο βειηίσζεο θαη δηεπθνιχλεηαη ε κεζφδεπζή ηνπο 

(Bamford θαη Greatbanks, 2005, ζ. 377-378).  χκθσλα κε ηνλ Basu (2009) ηα 

εξγαιεία θαη νη ηερληθέο απνηεινχλ νπζηψδε ζπζηαηηθά κηαο δηεξγαζίαο θαη είλαη 

απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ελφο πξνγξάκκαηνο πνηφηεηαο. Γηα ην ιφγν 

απηφ, νξγαληζκνί πνπ ηα έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ρσξίο επαξθή πξνζέγγηζε έρνπλ 

βηψζεη εκπφδηα ζηελ πξφνδν ηνπ πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο. Σα εξγαιεία θαη νη 

ηερληθέο δελ απνηεινχλ παλάθεηα γηα ηα πξνβιήκαηα πνηφηεηαο, αιιά κάιινλ είλαη 

ην κέζν γηα ηελ επίιπζή ηνπο. πλερίδνληαο, αλαθέξεη πσο ηα εξγαιεία θαη νη 

ηερληθέο ιεηηνπξγνχλ σο ην ―θαλάιη‖ πνπ δηνρεηεχεη ηδέεο θαη δεδνκέλα γηα βειηίσζε. 

Ωζηφζν, απφ κφλα ηνπο δελ αξθνχλ, απαηηείηαη επαξθήο εθπαίδεπζε, πφξνη, 

ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο θαη έλα πεξηβάιινλ πνπ επλνεί ηελ αιιαγή θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπο. (Basu, 2009, ζ. 38 & 125).  

 

3.6 Δξγαιεία ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο 

πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο 

 

ηφρνο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο βειηίσζεο είλαη ε ρξήζε ζηνηρείσλ θαη 

δεδνκέλσλ κε θαηάιιειν ηξφπν ψζηε λα απνθαιπθηνχλ ηα πξνβιήκαηα ζε έλα 

ζχζηεκα θαη σο εθ ηνχηνπ, λα πξνθχςνπλ βειηηψζεηο. Σφζν ην Έμη ίγκα φζν θαη ε 

Ληηή πξνζέγγηζε παξέρνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά εξγαιεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα απνθαιπθηνχλ νη αδπλακίεο ελφο ζπζηήκαηνο. Τπάξρνπλ 

εξγαιεία ηφζν γηα ζρεδηαζκφ, φζν θαη γηα δηνίθεζε ηφζν εξγαιεία απιά φζν θαη πην 

πξνεγκέλα ζηαηηζηηθά εξγαιεία.  Δλ γέλεη, ην Έμη ίγκα έρεη θαηαθέξεη λα δψζεη 

έκθαζε ζηελ ζηαηηζηηθή πηπρή ηεο πνηφηεηαο, ελψ ε Ληηή πξνζέγγηζε πξνζθέξεη κηα 

πνηθηιία απφ εξγαιεία πνπ βνεζνχλ ζηελ κείσζε ή εμάιεηςε ηεο ζπαηάιεο. Δίλαη 

απφ ηε θχζε ηνπο πεξηζζφηεξν αλαιπηηθά ελ ζπγθξίζεη κε ηα ζηαηηζηηθά εξγαιεία 

ηνπ Έμη ίγκα (Andersson et al, 2006, ζ. 292). ε απηφ ζπλεγνξνχλ θαη νη Goldsby 

θαη Martichenko (2005, ζ. 218) νη νπνίνη παξαζέηνπλ γεληθέο θαηεγνξίεο εξγαιείσλ 

πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηηο δπν δηαθνξεηηθέο πξσηνβνπιίεο. Δμεγνχλ κε ηε ζεηξά 

ηνπο, πσο νξηζκέλα απφ ηα εξγαιεία απηά είλαη πνιχ βαζηθά, δελ απαηηνχλ ηδηαίηεξεο 

γλψζεηο ή θαηάξηηζε θαη απαηηνχλ βαζηθά δεδνκέλα λα ζπιιερζνχλ. Παξέρνπλ 

αλάιπζε πξψηεο βαζκίδνο αιιά, ζεκεηψλνπλ,  ιεηηνπξγνχλ σο αθεηεξία  γηα 

πεξεηαίξσ αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ζε έλαλ νξγαληζκφ.  

Αλακθηζβήηεηα, κηα πιεζψξα απφ εξγαιεία είλαη ζηε δηάζεζε φζσλ αζρνινχληαη κε 

πξσηνβνπιίεο θαη πξνγξάκκαηα βειηίσζεο φπσο ε κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3                                                                                                     ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ  
 

51 
 

πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο. Δπεηδή, ηα εξγαιεία πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηελ βηβιηνγξαθία θαη ηηο δηάθνξεο δεκνζηεχζεηο ζπρλά ιακβάλνπλ θαη δηαθνξεηηθά 

νλφκαηα, ρσξίο φκσο λα αιιάδεη ε νπζία ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ εθηεινχλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ν Υάξηεο Ρνήο Αμίαο (Value Stream Map) θαη ν Υάξηεο Γηεξγαζίαο 

(Process Map), βιέπε Pavnaskar et al (2003, ζ. 3077), ζε απηφ ην ηκήκα ηεο 

παξνχζαο εξγαζία επηδηψθεηαη λα δηαιεπθαλζεί ην ηνπίν. εκείν εθθίλεζεο πξηλ ηελ 

αλαζθφπεζε ησλ εξγαιείσλ ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο 

πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη είλαη ηα επηά βαζηθά εξγαιεία ηεο 

πνηφηεηαο. Αλ θαη δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε θαηαγξαθή, 

αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ εξγαιείσλ απηψλ, σζηφζν θξίλεηαη ζθφπηκε κηα 

ζχληνκε αλαθνξά κηαο θαη είλαη ε αθεηεξία γηα θάζε πξσηνβνπιία βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο θαη απνηεινχλ ζεκειηψδε ζπζηαηηθά ηνπ θηλήκαηνο ηεο πνηφηεηαο πνπ 

μεθίλεζε ζηα κέζα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα.  Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά 

ηα επηά εξγαιεία πνηφηεηαο.  
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Πίλαθαο 3.6.1 Σα επηά (7) Βαζηθά Δξγαιεία Πνηφηεηαο 

 

Πεγή: Hagemeyer, C., Gershenson, J. K. θαη Johnson, D. M. (2006) "Classification 

and application of problem solving quality tools: A manufacturing case study", The 

TQM Magazine, Vol. 18 Is: 5, ζ. 464 
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Με βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, παξνπζηάδνληαη εξγαιεία, θαη ζε επφκελν 

ζεκείν νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ 

Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο.  Έρεη επηιεγεί κηα βαζηθή 

δνκή γηα ηελ αλαζθφπεζε ησλ εξγαιείσλ , φζν θαη ησλ ηερληθψλ απηήο ηεο 

πξσηνβνπιίαο πνηφηεηαο. Σα εξγαιεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηφ ην ζεκείν είλαη 

φζα παξέρνπλ ηα κέζα θαη βνεζνχλ έλαλ νξγαληζκφ λα πξνζζέηεη αμία ζην ηειηθφ 

πξντφλ ή ππεξεζία πνπ πξνζθέξεη. Απηή ε έλλνηα, ζαθψο, είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε 

κε ηνλ ππξήλα ηεο Ληηήο ζεσξίαο, ε νπνία θνκίδεη πσο  έλαο νξγαληζκφο νθείιεη λα 

ειαηηψζεη ή εμαιείςεη ηε ζπαηάιε, βιέπε νη επηά βαζηθέο ζπαηάιεο, ή αιιηψο 

νθείιεη λα εληνπίζεη θαη λα θαηαξγήζεη εθείλεο ηηο ιεηηνπξγίεο, δξαζηεξηφηεηεο θαη 

εξγαζίεο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο ζηελ δηεξγαζίεο ηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ 

πξνζθέξνπλ θάπνηα αμία ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε ηνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο θαη άξα δελ 

είλαη δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη γηα απηέο. Ωζηφζν, ηνλ ίδην ζθνπφ, ζχκθσλα κε ηνλ 

Pyzdek (2003, ζ. 722), φπσο αλαθέξζεθε ζην δεχηεξν θεθάιαην ηεο παξνχζεο 

θαηαθέξλνπλ λα επηηχρνπλ θαη ηα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο ελφο πξνγξάκκαηνο Έμη 

ίγκα. Δίλαη απιά ζέκα πξνζδηνξηζκνχ θαη νπηηθήο ηνπ πσο αληηιακβάλεηαη θάπνηνο 

ηνλ φξν πνηφηεηα. Ο πίλαθαο 3.6.2 εκπεξηέρεη ζπγθεληξσκέλα ηα εξγαιεία ηεο 

πξσηνβνπιίαο πνηφηεηαο, ην θαζέλα αλάινγα ηε θάζε πνπ βξίζθεηαη ην έξγν 

πινπνίεζεο.  

3.6.1 Καηαλνώληαο ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε  

 

Μηα πξσηνβνπιία ζπλερνχο βειηίσζεο θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο φπσο είλαη ην 

πξφγξακκα ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο 

δηνίθεζεο είλαη επηθεληξσκέλε ζηνλ πειάηε (customer-focus) θαη ζηνρεχεη εθηφο ησλ 

άιισλ θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπ. Ζ θεληξηθή ηδέα πίζσ απφ ηε 

κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο είλαη φηη 

κε ηελ κέηξεζε θαη θαηαγξαθή κηαο δηεξγαζίαο ν νξγαληζκφο είλαη ζε ζέζε κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν λα θαηαλνήζεη πψο ζα  πιεζηάζεη ηα πςειφηεξα επίπεδα 

πξνζδνθηψλ ηνπ πειάηε  θαη πσο ζα ηνλ ηθαλνπνηήζεη ζην θαιχηεξν δπλαηφ επίπεδν. 

Ο ζηφρνο, ινηπφλ, είλαη ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ ζεσξεί θξίζηκεο 

ν πειάηεο ψζηε ν νξγαληζκφο λα πξνζθέξεη  κεγαιχηεξε αμία ζηηο ππεξεζίεο ή ην 

πξντφλ ηνπ θαη λα επηθεληξσζεί ζηε βειηίσζε ησλ θξίζηκσλ πεξηνρψλ ηεο δηεξγαζίαο 

(Marti, 2005, 35-36). Ωζηφζν, πνιινί είλαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο έλαο 

νξγαληζκφο είλαη ζε ζέζε λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηνπο πειάηεο ηνπ. 

Οξηζκέλνη απφ απηνχο είλαη παζεηηθνί (passive), δειαδή πξνζθέξνληαη ζηελ 

εθάζηνηε επηρείξεζε είηε απηή ην επηδηψθεη είηε φρη, ελψ θάπνηνη άιινη είλαη 

ελεξγεηηθνί (active), δειαδή ε επηρείξεζε νθείιεη λα αλαδεηήζεη απηέο ηηο πνιχηηκεο 

πιεξνθνξίεο. ην παξαθάησ ζρήκα θαίλνληαη νη κνξθέο πνπ δχλαηαη λα ιάβνπλ νη 

ηξφπνη ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο πειάηεο, ή κε άιια ιφγηα ε θσλή ηνπ 

πειάηε (George M. O., 2010, ζ. 53-54).  
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ρήκα 3.6.1 Πεγέο πιεξνθφξεζεο αλαθνξηθά κε ηνπο πειάηεο 

Πεγή: George M. O. (2010) ―The Lean Six Sigma guide to doing more with less‖, 

John Wiley & Sons, Inc., ζ. 54 

ε απηφ ην ζεκείν, παξαζέηνληαη παξαδείγκαηα εθείλσλ ησλ εξγαιείσλ πνπ 

κεζνδεχνπλ ηελ πξνζπάζεηα αλαγλψξηζεο θαη απνθξππηνγξάθεζεο απηψλ ησλ 

απαηηήζεσλ πνπ είλαη κηα αθεηεξία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

3.6.1.1 Ζ αλάιπζε ηεο ―θσλήο‖ ηνπ πειάηε (VOC)  

Σν εξγαιείν αλάιπζεο ηεο θσλήο ηνπ πειάηε (Voice of the Customer) είλαη ην κέζν 

κε ην νπνίν κηα επηρείξεζε αλαθαιχπηεη γηα ηη αθξηβψο ελδηαθέξεηαη ν πειάηεο, πσο 

ζα θαηαθέξεη λα αληαπεμέιζεη κε νηθνλνκηθφ ηξφπν ζε απηέο ηηο απαηηήζεηο θαη ηέινο 

βνεζά ζην λα ηεζνχλ πξνηεξαηφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. Γηα ηελ επηηπρία ηεο πξνζπάζεηαο απηήο ρξεηάδεηαη αξρηθά 

λα γίλεη ηκεκαηνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πειαηψλ ηνπ νξγαληζκνχ (customer 

segmentation). Να θαζνξηζηνχλ, δειαδή, αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα θαζνξηζηνχλ 

ππνζχλνια πειαηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ή απαηηήζεηο απφ ηελ 

επηρείξεζε. Απηφ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα ηνπο κεγάινπο νξγαληζκνχο πνπ 

έρνπλ κηα επξεία βάζε πειαηνινγίνπ. Σέινο, πξέπεη λα επηιεγνχλ ηα δεδνκέλα θαη ηα 

θξηηήξηα βάζε ησλ νπνίσλ ζα γίλεη ε αλάιπζε. Απφ απηά νξηζκέλα είλαη πηζαλφ ήδε 

λα ππάξρνπλ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ νξγαληζκνχ αιιά ζα ρξεηαζηνχλ θαη 

θαηλνχξηα.  

Δπεηδή δελ έρνπλ φινη νη πειάηεο ηελ ίδηα αμία γηα έλαλ νξγαληζκφ θαη άξα δελ 

πξνζδίδνπλ ηα ίδηα νθέιε ζηνλ νξγαληζκφ, ε ηκεκαηνπνίεζε είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ππνζχλνια πειαηψλ θαζνξίδνληαη θαη κπαίλνπλ ζην επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο. Απφ ηε δηαδηθαζία απηή ζα πξνθχςνπλ νη πειάηεο πνπ 
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πξνζιακβάλνπλ ηελ πςειφηεξε αμία απφ ην πξντφλ, ηελ ππεξεζία ή ηελ ίδηα ηε 

δηεξγαζία γηα ηελ νπνία ζρεδηάδνληαη νη βειηησηηθέο θηλήζεηο. Απαξαίηεηα θαηά ηελ 

ηκεκαηνπνίεζε ησλ πειαηψλ θξίλνληαη ηα παξαθάησ βήκαηα:  

1. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ππφ κειέηε εμεξρνκέλνπ (πξντφλ ή ππεξεζία) 

2. πζθέςεηο γηα αληαιιαγή ηδεψλ (brainstorming), γηα λα θαζνξηζηεί ν πειάηεο 

πνπ είλαη ν δέθηεο ηεο ππεξεζίαο/πξντφληνο   

3. Καζνξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δχλαηαη λα επεξεάζνπλ 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πειάηεο αληαπνθξίλνληαη ζηνλ νξγαληζκφ ή ην 

πξντφλ/ππεξεζία. 

4. Γεκηνπξγία πξνθίι γηα ηα ηκήκαηα πνπ ζα αλαδεηεζνχλ κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο  

5. Γεκηνπξγία επαθψλ κε ηνπο πειάηεο κέζσ ζπλέληεπμεο, έξεπλαο γλψκεο, 

focus groups θ.α.  

6. Σεθκεξίσζε θαη θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ  

Καηά ηε δηελέξγεηα ησλ παξαπάλσ βεκάησλ ηα κέιε ηεο νκάδνο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ππφςε ηνπ ηξία βαζηθά θξηηήξηα πνπ πξψηνλ άπηνληαη νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ φπσο 

εηζξνέο, θέξδνο, θφζηνο, ζηξαηεγηθνί ζηφρνη, δεχηεξνλ πεξηγξαθηθά θξηηήξηα φπσο 

είλαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο θαη 

ηέινο ππνθεηκεληθά θξηηήξηα φπσο είλαη ε ηηκή πψιεζεο,  ε εμππεξέηεζε θαη ε αμία 

πνπ αληηιακβάλεηαη ν πειάηεο (George et al, 2005, 56-59).  

Πίλαθαο 3.6.2 Σκεκαηνπνίεζε Πειαηψλ 

Πελάηηρ Δζυηεπικόρ ή 

Δξυηεπικόρ 

Τμήμα/Πεπιγπαθή Πποηεπαιόηηηερ 

 

Καηαλαισηέο 

κε παηδηά 

 

Δμσηεξηθνί 

 

Ζιηθησκέλνη  (>65) 

Οηθνγέλεηα  

 

Υακειή 

Τςειή 

 

Παηδηά 

 

Δμσηεξηθνί 

 

Παηδηά απν7-12 εηψλ 

Παηδηά απφ κηθξφηεξα απφ 7 

& κεγαιχηεξα απφ 12 εηψλ  

 

Τςειή 

Υακειή 

 

Πεγή:  George, M. L., Maxey, J., Rowlands D. T. θαη  Price, M. (2005) ―The Lean Six 

Sigma Pocket Toolbook: A Quick Reference Guide to Nearly 100 Tools for Improving 

Process Quality, Speed, and Complexity‖, McGraw-Hill, ζ. 57  

Ζ αλάιπζε ηεο θσλήο ηνπ πειάηε είλαη ην εξγαιείν πνπ βνεζά ηνλ νξγαληζκφ λα 

θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηνπο πειάηεο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη. Πνιχ θνληά ζηελ 
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ιεηηνπξγία ηεο αλάιπζεο ηεο θσλήο ηνπ πειάηε είλαη θαη ε Αλάιπζε Αλάδξαζεο απφ 

ηελ Αγνξά (ΑΑΑ) ή Market Feedback Analysis (MFA). Δίλαη έλα εξγαιείν πνπ 

βνεζά ηνλ νξγαληζκφ λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηελ αγνξά ζηελ νπνία απεπζχλεηαη 

θαη δξαζηεξηνπνηείηαη. Δίλαη έλαο κεραληζκφο πνπ βνεζά ηελ επηρείξεζε λα θαηαλνεί 

ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο θαη λα βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη. Ζ ΑΑΑ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαιχνληαη ηα παξάπνλα 

ησλ πειαηψλ βάζε ησλ νπνίσλ γίλνληαη νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη νη πξνζπάζεηεο 

βειηίσζεο. Σν ζεκαληηθφ κε απηφ ην εξγαιείν είλαη πσο κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε γηα ηνπ εμσηεξηθνχο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηνπο εζσηεξηθνχο, δειαδή κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ηκεκάησλ θαη ηνκέσλ ηεο (Bhuiyan et al, 2006, ζ. 677). Οη κεραληζκνί πνπ 

αλαιχζεθαλ σο ηψξα, θαιφ είλαη λα εθαξκφδνληαη ζηελ αξρηθή θάζε ελφο 

πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο. Με ηε ρξήζε απνδνηηθψλ εξγαιείσλ φπσο απηά, ε 

δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ην θνηλφ ζην νπνίν 

απεπζχλεηαη. Δθηφο φκσο απφ ηελ ηαμηλφκεζε, ηελ  θαηάηαμε ησλ πειαηψλ ζε 

θαηεγνξίεο, ηα παξάπνλα θ.α. ε επηρείξεζε απνθνκίδεη θαη άιια νθέιε. Ο 

νξγαληζκφο αληηιακβάλεηαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη θαηαλαισηέο είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ απηφ πνπ πξνζιακβάλνπλ απφ ηελ επηρείξεζε, αλαθνξηθά κε ηελ 

ηηκή ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο θαη ηελ πνηφηεηα. Σέινο θαζνξίδνληαη νη 

θξίζηκνη ηνκείο βειηίσζεο φπσο απηνί αλαγλσξίδνληαη απφ ηνπο θξίζηκνπο θαη 

ζεκαληηθνχο πειάηεο ηνπ νξγαληζκνχ. Έηζη φπσο δείρλνπλ νη Chen θαη Lyou (2009, 

ζ. 446) ζρεκαηηθά απφ ηε θσλή ηνπ πειάηε ζα πξνθχςνπλ θαη ηα θξίζηκα σο πξνο 

ηελ πνηφηεηα ραξαθηεξηζηηθά (CTQs), ζηα νπνία ζα επηθεληξσζεί ν νξγαληζκφο θαηά 

ην πξφγξακκα βειηίσζεο κέζσ ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο 

Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο[VOCCTQs]. Με άιια ιφγηα, ν νξγαληζκφο θαηαλνεί 

θαιχηεξα ηηο επηδφζεηο ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ θαη θαηά πφζν απηέο αληαπνθξίλνληαη ζε 

απηφ πνπ δεηά ν πειάηεο. Έηζη, πξνρσξά ζηελ θαηαγξαθή ησλ θξίζηκσλ εθείλσλ 

ζηνηρείσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε ηεο δηεξγαζίαο απφ ηελ νπηηθή ηνπ πειάηε 

πηα, ζηεξηδφκελνο ζε ζπγθεθξηκέλα επξήκαηα.   

3.6.1.2 Γελδξνδηάγξακκα Κξίζηκσλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Πνηόηεηαο (CTQ Tree)  

Ζ κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο 

επηδηψθεη λα κεηαθξάδεη ηα πξνβιήκαηα πνηφηεηαο ζε κεηξνχκελεο πνζνηηθέο αμίεο, 

νη νπνίεο νλνκάδνληαη  θξίζηκα  ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο (CTQs). Έλα εξγαιείν 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνδψζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη ην 

δελδξνδηάγξακκα θξίζηκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο (CTQ Tree). ηφρνο ηνπ 

εξγαιείνπ απηνχ είλαη λα μεθαζαξίζεη θαη λα ζρεκαηνπνηήζεη ηε ινγηθή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο. Δπηπιένλ, απεηθνλίδεη  πψο ηα  CTQs ζρεηίδνληαη κε άιιεο 

έλλνηεο φπσο δείθηεο επίδνζεο (performance indicators)  θαη ζηξαηεγηθφ ζεκεία 

εζηηαζκνχ (focal points) (Does et al, 2007, ζ. 2) .  

Οη George et al (2005) αλαθέξνπλ πσο νη απφςεηο ησλ πειαηψλ ζπρλά είλαη αξθεηά 

ζνιέο ζρεηηθά κε ην ηη ζέινπλ ή ρξεηάδνληαη ψζηε λα ηνπο θαηαλνήζεη ε επηρείξεζε. 

Γηα ην ιφγν απηφ, έλα CTQ Tree βνεζά ηνπο νξγαληζκνχο λα κεηαηξέπνπλ απηέο ηηο 
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ζνιέο δειψζεηο ζε αθξηβείο ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε 

επηρείξεζε είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ππεξεζίεο θαη λα παξάγεη πξντφληα πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηεο. Οη ζπγγξαθείο ζπλερίδνπλ θαη 

παξαζέηνπλ κεξηθά βαζηθά βήκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ:   

1. πιινγή δεδνκέλσλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο θσλήο ηνπ πειάηε ζρεηηθψλ κε ην 

πξντφλ , ηελ ππεξεζία θαη άιιεο εθξνέο  

2. Δληνπηζκφο  θαηαρσξεκέλσλ δειψζεσλ απφ πειάηεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξνηίζεληαη λα αγνξάζνπλ ή φρη ην πξντφλ ή ηελ 

ππεξεζία  

3. Σαμηλφκεζε ησλ ηδεψλ θαη δεκηνπξγία κηαο νξηζκέλεο ζεκαηνινγίαο    

4. εκείν εθθίλεζεο είλαη ε ζεκαηνινγία θαη εμεηάδεηαη γηαηί ν πειάηεο 

αηζζάλεηαη φπσο αηζζάλεηαη θαη ζπγθεθξηκέλε αηηηνιφγεζε απαηηείηαη  

5. Θεζπίδνληαη πνζνηηθνί ζηφρνη θαη φξηα πξνδηαγξαθψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

αλάγθε ηνπ πειάηε 

6. Δπαλέιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ θαη επαλεμέηαζε ησλ επξεκάησλ σο ζχλνιν  

Δλ θαηαθιείδη, ζεκεηψλεηαη πσο γηα ηε ζσζηή θαηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

πειάηε πξέπεη απηέο λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη εχθνια κεηξήζηκεο, λα ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο θαη λα πεξηγξάθνπλ ηελ αλάγθε 

θαη φρη ηνλ ηξφπν πνπ απηή ζα εθπιεξσζεί (George et al, 2005, ζ. 67). 

 

 

ρήκα 3.6.2 Γελδξνδηάγξακκα Κξίζηκσλ Υαξαθηεξηζηηθψλ Πνηφηεηαο (CTQ Tree) 
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3.6.1.3 Καηαλόεζε θαη θαηαγξαθή ηεο δήηεζεο από ηνπο πειάηεο (Demand 

Profiling) 

Γεληθά  

Ζ θαηάηκεζε ηεο δήηεζεο (Demand Profiling) είλαη ε εθαξκνγή κηαο γξαθηθά 

απεηθνληζκέλεο ρξνλνζεηξάο σο πξνο ηε δήηεζε απφ ηνπο πειάηεο αλαθνξηθά κε ην 

πξντφλ/ππεξεζία πνπ απνδίδεη κηα δηεξγαζία ηνπ νξγαληζκνχ. Θεσξείηαη έλα 

απηφλνκν εξγαιείν κηαο θαη:  

 Ζ θαηαλφεζε ηεο δήηεζεο είλαη νπζηψδεο γηα θάζε έξγν Έμη ίγκα κε ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο Ληηήο Γηνίθεζεο  

 Ζ εξκελεία ρξνλνζεηξάο είλαη έλα απφ ηα θιεηδηά ηεο επηηπρνχο εμέιημεο ηνπ 

έξγνπ   

ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη κηα ρξνλνζεηξά θαηάηκεζεο ηεο δήηεζεο. Σα 

δεδνκέλα ηεο δήηεζεο ζπιιέγνληαη ζε ηζφπνζα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζρεδηάδνληαη 

ζε έλα δηαμνληθφ ζχζηεκα φπνπ ν άμνλαο ησλ x θαηαγξάθεηαη ν ρξφλνο θαη ζηνλ 

άμνλα ησλ y ε δήηεζε. ην ζρήκα αληηθαηνπηξίδεηαη ε θαηά κέζν φξν πην πηζαλή 

δήηεζε θαζψο θαη ε απφθιηζε απηήο, φπνπ κηα δηεξγαζία νθείιεη λα αληαπνθξίλεηαη.  

 

ρήκα 3.6.3: Πξνθίι ηεο Εήηεζεο 

Πεγή: Wedgwood, I. (2006), ―Lean Sigma: A Practitioner's Guide‖, Prentice Hill, p. 146 

 

Πξνκήζεηεο/Σξνθνδνζία  

Ζ θαηάηκεζε ηεο δήηεζεο είλαη έλα απιφ, γξαθηθφ εξγαιείν αλάιπζεο πνπ δχλαηαη 

λα εθαξκνζηεί απφ ηα εμεηδηθεπκέλα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ έξγνπ (Εψλεο-Belt), 

σζηφζν ε ζπγθνκηδή ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

ρξνλνζεηξάο θαηάηκεζεο ηεο δήηεζεο ρξεηάδεηαη κεζνδηθή πξνζπάζεηα κηαο θαη νη 
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πεγέο ησλ ζηνηρείσλ είλαη πνιιέο θαη δηαζθνξπηζκέλεο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ 

νξγαληζκνχ. Μεηά ηε ζπιινγή θαη ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ ε αλάιπζε πνπ 

έπεηαη είλαη ππφζεζε απιή, εηδηθά αλ απηή ζπλδξάκεηε απφ ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ 

ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ (ινγηζκηθφ Ζ/Τ) απφ ηελ νκάδα πνπ είλαη επηθνξηηζκέλε κε 

απηφ ην θαζήθνλ. Αξρηθά, ηα απνηειέζκαηα πνπ δίδεη κηα ηέηνηαο κνξθήο αλάιπζε 

έρνπλ ηζηνξηθφ ραξαθηήξα, φκσο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη αθνχ ν νξγαληζκφο 

είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηε ρξήζε θαη εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ εξγαιείνπ αλάιπζεο, 

είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ πξφβιεςε ηεο κειινληηθήο δήηεζεο θαη 

πσο απηή ζα ζπκπεξηθεξζεί.   

Οδεγόο ρξήζεο εξγαιείνπ  

Πξώην Βήκα:  

Καζνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ ζα εμεηαζζνχλ. Σν εξγαιείν ηεο θαηάηκεζεο 

δήηεζε είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εξκελεία ελφο πξντφληνο/ππεξεζίαο ή 

γηα πνιιαπιά.  

Γεύηεξν Βήκα:  

Πξνζδηνξηζκφο ησλ ρξνληθψλ ζηαδίσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Απαηηνχληαη 

ηνπιάρηζηνλ 25 ζηάδηα (ζηνηρεία δήηεζεο) ψζηε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ 

λα έρνπλ κηα πξαγκαηηθή αμία γηα ηελ εξκελεία ηεο δήηεζεο απφ ηα κέιε ηεο  

νκάδαο. Γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ θξίλεηαη 

ζθφπηκν ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ επηιέγνληαη γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ λα 

ηαπηίδνληαη κε ηνπο ρξφλνπο αλαπιήξσζεο ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ απφ ηνπο 

πειάηεο.   

Σξίην Βήκα:  

Σα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη ζηελ πεγή, δειαδή ηε ζηηγκή πνπ ν πειάηεο έρεη νξίζεη 

ηελ παξαγγειία ηνπ θαη φρη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεξγαζίαο φπνπ ην 

πξντφλ/ππεξεζία είλαη ζε εμέιημε. Έηζη εμαζθαιίδεηαη ε δεκηνπξγία ελφο 

ππνδείγκαηνο (pattern) ηεο δήηεζεο πνπ είλαη θαη ην δεηνχκελν.  

Σέηαξην Βήκα:  

Σέινο, πξνθχπηεη ν ζρεδηαζκφο ηεο δεηνχκελεο ρξνλνζεηξάο γηα ηελ θαηάηκεζε ηεο 

δήηεζεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ ζρήκα.  

Δξκελεία ησλ εθξνώλ ηεο θαηάηκεζεο ηεο δήηεζεο  

θνπφο ρξήζεο ελφο ηέηνηνπ εξγαιείνπ είλαη θαηά θχξην ιφγν, ε θαηαλφεζε ηνπ 

κειινληηθνχ φγθνπ θαη ν εληνπηζκφο ησλ δηαθπκάλζεσλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηε 

δήηεζε ελφο πξντφληνο/ππεξεζίαο, κε βάζε ηζηνξηθά δεδνκέλα ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο 

απεηθνλίδεηαη ζην παξάδεηγκα ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο. Ωζηφζν, ε εξκελεία ηεο 

κειινληηθήο δήηεζεο ζηεξηδφκελε κφλν ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα θξχβεη παγίδεο. Γηα ην 

ιφγν απηφ, ν νξγαληζκφο νθείιεη λα επηθαηξνπνηεί δηαδηθαζίεο νη νπνίεο 
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εμαζθαιίδνπλ ηελ παξαθνινχζεζε εμειίμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δήηεζε γηα ην 

πξντφλ/ππεξεζία πνπ παξάγεη θαη πξνζθέξεη ζηνλ πειάηε.   

 

ρήκα 3.6.4 : Δξκελεία ηεο Εήηεζεο 

Πεγή: Wedgwood, I. (2006), ―Lean Sigma: A Practitioner's Guide‖, Prentice Hill, p. 148 

 

Ζ αμία απηνχ ηνπ εξγαιείνπ αλάιπζεο, έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα απνθηήζεη κηα απηή εηθφλα γηα ηνλ ηξφπν 

ζπκπεξηθνξάο ηεο δήηεζεο. Ζ γλψζε πνπ απνθνκίδεη έλα ζηέιερνο κε ηε ρξήζε 

ηέηνησλ ρξνλνζεηξψλ ην βνεζά λα πξνζαξκφδεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα (βέιηηζηα) 

ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ.   

3.6.2 Απνηππώλνληαο ηηο Γηεξγαζίεο   

 

Σν επφκελν βαζηθφ ζηάδην ζε έλα πξφγξακκα Ληηνχ Έμη ίγκα είλαη ε απεηθφληζε 

ησλ δηεξγαζηψλ, δηαδηθαζηψλ θαη ησλ βεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα νινθιεξσζεί 

έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία. Βαζηθή παξαδνρή ηφζν ζηε κεζνδνινγία ηνπ DMAIC 

φζν θαη ζηε Ληηή ζθέςε είλαη ε θαηαγξαθή, ζρεκαηηθά, ησλ δηαθνξεηηθψλ θάζεσλ 

κηαο δηεξγαζίαο. Απφ ην Έμη ίγκα πξνέξρεηαη ν Υάξηεο ηεο δηεξγαζίαο (Process 

Map) ελψ απφ ηε Ληηή πξνζέγγηζε πξνέξρεηαη ν Υάξηεο Ρνήο Αμίαο (Value Stream 

Map-VSM). Καη ηα δχν εξγαιεία, νπζηαζηηθά, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα βνεζήζνπλ 

ηελ νκάδα λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο κηαο δηεξγαζίαο. Ζ 

δηαθνξά πνπ εληνπίδεηαη κεηαμχ ησλ δπν είλαη πσο ν Υάξηεο Ρνήο Αμίαο είλαη κηα 

πην καθξνζθνπηθή ζεψξεζε ησλ δηεξγαζηψλ κηαο επηρείξεζεο, ελ αληηζέζεη κε ηνλ 

Υάξηε Γηεξγαζίαο πνπ εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζε κηα δηεξγαζία. Σα δπν παξαπάλσ 

εξγαιεία έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο ζε αξθεηέο πξνγελέζηεξεο εξγαζίεο, 
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κηαο θαη είλαη ίζσο ηα πην θιαζζηθά εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία βειηίσζεο ζε έλα πξφγξακκα φπσο ην Έμη ίγκα, ε Ληηή πξνζέγγηζε ή ε 

κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο. Γηα ην 

ιφγν απηφ, ζε απηφ ην ζεκείν απιψο γίλεηαη ε αλαθνξά ηνπο σο δπν πην 

εμεηδηθεπκέλεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελφο απφ ηα βαζηθά θαη πην παιηά εξγαιεία 

πνηφηεηαο πνπ είλαη ην δηάγξακκα ξνήο. Σα εξγαιεία απηά έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

εθαξκφδνληαη ζε νπνηνλδήπνηε ηχπν δηεξγαζηψλ, επηηξέπεη λα νκνλνήζνπλ ηα κέιε 

ηεο νκάδαο πνπ εθαξκφδνπλ ην project ζρεηηθά κε ηα βήκαηα κηαο δηεξγαζίαο θαη λα 

αλαγλσξίζνπλ ηηο θξίζηκεο θαη πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ ρξεηάδνληαη δηνξζψζεηο. 

Σέινο είλαη έλα πνιχ θαιφ κέζν εθπαίδεπζεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

κηαο δηεξγαζίαο (Basu, 2009, ζ. 57).  

 

Δηθφλα 3.6.1 Βαζηθά χκβνια ησλ Γηαγξακκάησλ Ρνήο 

Δθηφο απφ ηα βαζηθά απηά εξγαιεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηαγξάκκαηνο 

SIPOC, ππάξρνπλ επηπιένλ εξγαιεία πην πξφζθαηα. Γπν απφ απηά είλαη νη ν ράξηεο 

αμίαο ρξφλνπ (Time Value Map) θαη ν ράξηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Value-add 

Chart).  

 

3.6.2.1 Υάξηεο Αμίαο Υξόλνπ (Time Value Map)  

Δίλαη έλα εξγαιείν πνπ απεηθνλίδεη ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη ζε κηα δηεξγαζία πνπ 

πξνζζέηεη αμία θαζψο θαη ην ρξφλν πνπ δαπαλάηαη ρσξίο λα πξνζηίζεηαη αμία. Δπίζεο 

δίδεη κηα θαιχηεξε άπνςε ηνπ θχθινπ ρξφλνπ* (Cycle Time) κηαο δηεξγαζίαο. 

Απαξαίηεην γηα λα δεκηνπξγεζεί έλαο ηέηνηνο ράξηεο είλαη:  
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1. Καζνξηζκφο ηνπ θχθινπ νινθιήξσζεο ηεο δηεξγαζίαο  

2. Καζνξηζκφο ησλ θαζπζηεξήζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ βεκάησλ 

αλάκεζα ζε θάζε εξγαζία   

3. ρεδηαζκφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ δηαηξείηαη ζε ίζα ηκήκαηα σο πξνο ην 

ζπλνιηθφ ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο δηεξγαζίαο  

4. Σνπνζέηεζε ζην ρξνλνδηάγξακκα πνπ δεκηνπξγείηαη ησλ θαζπζηεξήζεσλ θαη 

ησλ βεκάησλ ηεο δηεξγαζίαο κε ηε ζεηξά πνπ ιακβάλνπλ ρψξα. Οη αλαινγίεο 

πξέπεη λα ηεξνχληαη.  

5. ρεδηάδνληαη βξφγρνη αλαηξνθνδφηεζεο θαη πξνζδηνξίδνληαη ηα πνζνζηά 

επίδνζεο  

6. χλνςε ησλ απνηειεζκάησλ  

 

ρήκα 3.6.5 Υάξηεο Αμίαο Υξφλνπ (Time Value Chart) 

Πεγή: George, M. L., Maxey, J., Rowlands D. T. θαη  Price, M. (2005) ―The Lean Six 

Sigma Pocket Toolbook: A Quick Reference Guide to Nearly 100 Tools for Improving 

Process Quality, Speed, and Complexity‖, McGraw-Hill, ζ. 52  

 

3.6.2.2  Καηαλνκή Φόξηνπ Δξγαζίαο   

Δπίζεο θαη απηφο ν ράξηεο είλαη κηα νπηηθή απεηθφληζε ρξφλσλ. Απνηππψλνληαη ηφζν 

ηα βήκαηα θαη ηα ζηάδηα πνπ πξνζζέηνπλ αμία φζν θαη απηά πνπ δελ πξνζζέηνπλ 
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αμία ζηε δηεξγαζία. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη παξέρεη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο 

κεηαμχ ησλ βεκάησλ ηεο δηεξγαζίαο. Δίλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε θαη άξα θαιχηεξε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.  

 

ρήκα 3.6.6 Καηαλνκή θφξηνπ εξγαζίαο 

Πεγή: McCarty, T., Daniels, L., Bremer M., Gupta, P., Heisey, J. θαη Mills, K. (2005) 

―Six Sigma Black Belt Handbook‖, Motorola University, ζ. 235   

Σα παξαπάλσ εξγαιεία είλαη απιά ζηε ζχιιεςή ηνπο θαη αξθεηά εχρξεζηα. Σν 

ζεκαληηθφηεξν φκσο είλαη πσο κε ηα κέζα απηά γίλεηαη αληηιεπηή θαη ε ρξνληθή 

δηάζηαζε κηαο δηεξγαζίαο, δίδνληαο έηζη κηα λέα νπηηθή ζηνλ ηξφπν πνπ ε επηρείξεζε 

αληηιακβάλεηαη ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί. Γίλνπλ ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηηο 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο δνπιεηάο, γηα θάζε νξγαληζκφ, απνθαιχπηνληαο κε εχγισηην 

ηξφπν ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο θαηά ηελ επεμεξγαζία ή εθηέιεζε ησλ 

βεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα νινθιεξσζεί ε παξαγσγή ελφο πξντφληνο ή λα 

δηεθπεξαησζεί κηα ππεξεζία. πλεπψο, ε απεηθφληζε ησλ δηεξγαζηψλ ζε κηα 

επηρείξεζε, είηε απηή γίλεηαη κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν ―κνιχβη & ραξηί‖ είηε 

ρξεζηκνπνηνχληαη πην εμειηγκέλα κέζα, φπσο ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα Ζ/Τ, είλαη ν 

βαηήξαο ζηνλ νπνίν ζα ζηεξηρζεί ε φιε πξνζπάζεηα βειηίσζεο.  
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3.6.2.3 Αλάιπζε ηνπ θύθινπ ηεο δηεξγαζίαο (Multi-Cycle Analysis) 

Ζ αλάιπζε ηνπ θχθινπ ηεο δηεξγαζίαο είλαη έλα αθφκα απφ ηα εξγαιεία ζηε θαξέηξα 

ελφο ζηειέρνπο πνπ εθαξκφδεη έλα πξφγξακκα Έμη ίγκα ππφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

Ληηήο δηνίθεζεο. Οπζηαζηηθά απνηειεί κηα ζεηξά απφ δεδνκέλα θαη ζηνηρεία 

αλαθνξηθά κε κηα δηεξγαζία ηνπ νξγαληζκνχ. θνπφο ηεο ρξήζεο απηνχ ηνπ 

εξγαιείνπ είλαη ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ξνήο ηεο δηεξγαζίαο, νπζηαζηηθά ε 

αιιειεπίδξαζε φισλ ησλ θξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ ηε δηεξγαζία. Δπίζεο 

παξέρεη ηελ πξψηε χιε θαη γηα επφκελα εξγαιεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, φπσο είλαη νη ράξηεο θνξηίνπ (Load Charts) θαη νη 

ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο (Standard Work).  

Ζ νκάδα ηνπ έξγνπ κε ηελ βνήζεηα ηεο πξνθεηκέλεο αλάιπζεο είλαη ζε ζέζε λα 

απνδεκήζεη φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζπλνιηθά απαξηίδνπλ ηελ ππφ κειέηε 

δηεξγαζία. ιεο νη δξαζηεξηφηεηεο δηαρσξίδνληαη ππξακηδσηά σο ηηο πην απιέο 

εξγαζίεο (tasks), βήκαηα (steps) θαη ρξφλνπο (duration). Μεηά ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη ζηελ δηεξγαζία δηαρσξίδνληαη θαη 

θαηαηάζζνληαη ζηηο ηξεηο βαζηθέο κνξθέο, φπσο έρνπλ αλαθεξζεί θαη ζε 

πξνεγνχκελε ελφηεηα:  

 Γξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζζέηνπλ αμία 

 Γξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία αιιά είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηεξγαζίαο (απαξαίηεηε ζπαηάιε), θαη  

 Γξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ πξνζζέηνπλ θακία αμία (θαζαξή ζπαηάιε) 

πλεπψο, γηα θάζε δηεξγαζία πνπ αλαιχεηαη νη παξάγνληεο πνπ ζπλεζέζηεξα 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηή είλαη: 

 Πξσηεχνλ Παξάγνληαο (Primary Entity) 

o Πξντφλ 

o Πειάηεο 

 Γεπηεξεχνλ Παξάγνληαο (Secondary Entity)  

o Τιηθά 

o Πιεξνθνξίεο 

 Υεηξηζηήο (Operators) 

 Δμνπιηζκφο (Equipment) 

Ζ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πξσηεχνληα παξάγνληα πξνσζεί ηε δηαχγεηα ηεο ξνήο 

ηεο δηεξγαζίαο  θαη θαζηζηά νξαηέο ηηο ππφινηπεο ζπαηάιεο. Δπηπιένλ, ε θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ ππφινηπσλ ζηνηρείσλ ηεο δηεξγαζίαο βνεζά ηελ νκάδα έξγνπ λα 

αλαγλσξίζεη εζηηαζκέλα λέεο επθαηξίεο γηα ηε απνβνιή πεξηηηψλ ελεξγεηψλ.  Σέινο, 

πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο κηα ηέηνηα αλάιπζε δελ είλαη δπλαηφ λα πινπνηεζεί 

κεκνλσκέλα απφ έλα θαη κφλν άηνκν, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα θάπνην 

πηζηνπνηεκέλν ζηέιερνο ηεο κεζνδνινγίαο (Belt). Ζ νκαδηθφηεηα είλαη θξίζηκνο 

παξάγνληαο επηηπρίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν παξαθάησ νδηθφο ράξηεο παξνπζηάδεη κε 
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ζαθήλεηα ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε νκάδα έξγνπ νχησο ψζηε λα 

ζηεθζεί κε επηηπρία ε φιε πξνζπάζεηα.  

Βήκα Πξώην  

Πξνζδηνξηζκφο θαη θαηαγξαθή ησλ θξίζηκσλ ζηνηρείσλ ηεο ππφ εμέηαζε δηεξγαζίαο 

φπσο απηά κπνξεί λα έρνπλ ηε κνξθή πνπ αλαθέξζεθε λσξίηεξα.  

Βήκα Γεύηεξν 

Γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ πξψηνπ βήκαηνο, θαζνξίδνληαη φιεο νη πηζαλέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ζηάδηα εμέιημεο απφ ηα νπνία πεξλά (βι. πίλαθα 3.6.3) 

Πίλαθαο 3.6.3 Τπφδεηγκα Πίλαθα Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ Κχθινπ Γηεξγαζίαο 

 

Πεγή: Wedgwood, I. (2006), ―Lean Sigma: A Practitioner's Guide‖, Prentice Hill, ζ. 

223-227 

Βήκα Σξίην  

Με ηε βνήζεηα ηνπ ράξηε ξνήο ηεο αμίαο (value stream map) γηα ην ππφ εμέηαζε 

ζηνηρείν ηεο αλάιπζεο, απνδνκνχληαη  φια ηα βήκαηα θαη ηα ζηάδηα επεμεξγαζίαο 

θαη δεκηνπξγείηαη κηα ιίζηα ππφ ηε κνξθή πίλαθα δεδνκέλσλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα 3.6.4.  
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Βήκα Σέηαξην  

Σήξεζε ―εκεξνινγίνπ‖ ζρεηηθά κε ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο γηα ην 

θάζε ζηνηρείν πνπ κειεηάηε γηα επηά θχθινπο. Γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο αλάιπζεο 

δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κέζα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία φπσο 

βηληενζθφπεζε θαη ρξνλνκέηξεζε. 

Βήκα Πέκπην 

Γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ θαηαγξάθεθε ζην βήκα ηέζζεξα, γίλεηαη 

θαηεγνξηνπνίεζε απηψλ βάζε ησλ ηξηψλ θχξησλ κνξθψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ - ζε 

πξνζηηζέκελεο αμίαο (value added), κε πξνζηηζέκελεο αμίαο αιιά απαξαίηεηεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζε κε πξνζηηζέκελεο αμίαο δξαζηεξηφηεηεο-ζπαηάιε.  

Βήκα Έθην  

ε απηφ ην ζηάδην ζπκπιεξψλεηαη ζην πίλαθα 3.6.4 ηα πεξηιεπηηθά ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία, ππνινγίδνληαο κέζνπο ρξφλνπο, ρξφλνπο απφθιηζεο απφ ην πξνβιεπφκελν 

ζηφρν θαη ηέινο θαη ην πην αξγφ ρξφλν εθηέιεζεο ελφο βήκαηνο ηεο δηεξγαζίαο.  

Πίλαθαο 3.6.4 Γεδνκέλα αλάιπζεο δξαζηεξηφηεηαο αζζελνχο 

 

Πεγή: Wedgwood, I. (2006), ―Lean Sigma: A Practitioner's Guide‖, Prentice Hill, ζ. 

223-227  

 

 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3                                                                                                     ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ  
 

67 
 

Βήκα Έβδνκν  

Μεηαθέξνληαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη δεκηνπξγείηαη λένο πίλαθαο (βι. 

πίλαθα 3.6.5) φπσο ηνπ παξαδείγκαηνο.  

Βήκα Όγδνν  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπιινγήο θαη θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ, αθνινπζεί ε 

αλάιπζε φπνπ ζπγθξίλνληαη ηα επξήκαηα κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο θαηάζηαζεο 

θαη εληνπίδνληαη ηπρφλ αζπλέπεηεο. Αθνινχζσο, ηεθκεξηψλνληαη φιεο νη πξνηάζεηο 

βειηίσζεο πνπ ε νκάδα ζπληάζζεη πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ ζε ιχζεηο ησλ 

πξνβιεκάησλ, ζε επφκελε θάζε ηνπ έξγνπ, φπσο είλαη ε θάζε βειηίσζεο (Improve 

Phase) ηνπ θχθινπ DMAIC.   

 Ζ αλάιπζε θχθινπ ηεο δηεξγαζίαο ζέηεη ηα πξψηα δεδνκέλα πνπ αθνινχζσο ζα 

απνηειέζνπλ ηα ζεκέιηα γηα επφκελεο ελέξγεηεο ζην βειηησηηθφ πξφγξακκα ηεο 

κεζνδνινγίαο Έμη ίγκα ππφ ηε ιηηή πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο.  

3.6.3 Γηεμαγσγή Μεηξήζεσλ  

 

Μεηξψληαο ραξαθηεξηζηηθά θαη επηδφζεηο ησλ δηεξγαζηψλ είλαη ν ελδεδεηγκέλνο 

ηξφπνο λα ζπιιερζνχλ δεδνκέλα θαη ζηνηρεία ψζηε λα αλαγλσξηζηνχλ επθαηξίεο θαη 

απεηιέο ηνπ ζπζηήκαηνο, ελψ αλνίγεηαη ν δξφκνο ψζηε λέεο ηδέεο γηα βειηηψζεηο λα 

πξνθχςνπλ θαη λα θαηαλεκεζνχλ πνπ απνηειεζκαηηθά νη πφξνη πνπ απαηηνχληαη. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ κέηξεζεο ζπκβαίλεη  ε επηρεηξεζηαθή πεξίπησζε θαη 

νη θχξηεο επηινγέο ελφο πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο λα αλαπηχζζνληαη. Ζ 

θαηαγξαθή ηεο ηξέρνπζαο επίδνζεο ησλ δηεξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα 

εκπιαθνχλ ζην πξφγξακκα βειηίσζεο είλαη ν αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηεο φιεο 

πξνζπάζεηαο. Σα θχξηα παξαδνηέα ηνπ ζηαδίνπ ηεο κέηξεζεο είλαη:   

 Γεδνκέλα γηα ην έξγν βειηίσζεο – ζπιιέγνληαη κε ηελ βνήζεηα ελφο πιάλνπ 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα λα γίλεη θαηαγξαθή ηεο ηξέρνπζαο απφδνζεο ηεο 

δηεξγαζίαο 

 Ο ζηφρνο βειηίσζεο ηνπ έξγνπ – ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο ή πξφηππν γηα ηε 

βειηίσζε ηεο επίδνζεο ηεο δηεξγαζίαο 

 Ζ δπλακηθφηεηα ηεο δηεξγαζίαο – κηα πνζνηηθή αμηνιφγεζε ηνπ πφζν θαιά ε 

ηξέρνπζα δηεξγαζία ιεηηνπξγεί θαη πιεξνί ηα πξφηππα απφδνζεο (Basu, 2009, 

ζ. 64).  

Ωο ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο 

πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ δηεξγαζηψλ πνπ πξνζδίδνπλ  αμία 

ζηνπο πειάηεο θαη ζπλεπψο πξνζδίδνπλ θέξδε γηα ηελ επηρείξεζε. Ζ κέηξεζε είλαη ε 

θεληξηθή ηδέα πίζσ απφ ηελ θαηαλφεζε ηεο  δηεξγαζίαο. Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ 

ζρεδηαζκφ κηαο δηεξγαζίαο αιιά θαη ησλ πξνζδνθηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή, 

πξέπεη λα γίλεηαη ζσζηή αμηνιφγεζε ζρεηηθά κε ηελ απφδνζή ηεο (Goldsby θαη 
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Martichenko, 2005, ζ. 237).  Ζ βηβιηνγξαθία βξίζεη εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ψζηε ηα κέιε ελφο νξγαληζκνχ λα πξαγκαηνπνηνχλ κεηξήζεηο ζηηο δηεξγαζίεο ηνπ. 

Άιισζηε, φπσο δείρλεη θαη ν πίλαθαο 3.4.1 ηα θχιια ειέγρνπ ή check sheets είλαη έλα 

απφ ηα επηά βαζηθά εξγαιεία ηεο πνηφηεηαο. Έηζη ινηπφλ, ζε απηφ ην ζεκείν ζα γίλεη 

κηα πξνζπάζεηα αλάδεημεο άιινπ/σλ εξγαιείσλ πνπ αλ θαη απιά ζηε ρξήζε δελ 

έρνπλ θαηαθέξεη λα ηξαβήμνπλ ην ελδηαθέξνλ ζε ηφζν κεγάιε έθηαζε.  

3.6.3.1 Γηαγξάκκαηα Γηεξγαζηώλ Κιηληθώλ Πνηόηεηαο -Quality Clinic Process 

Charts (QCPC)  

Καηά ηε δηάξθεηα κέηξεζεο δεδνκέλσλ ηα ζηνηρεία ζπιιέγνληαη ππφ ηε κνξθή 

δηαγξακκάησλ φπσο είλαη ηα δηαγξάκκαηα QCPC. Σα δηαγξάκκαηα QCPC είλαη έλαο 

κεραληζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εληνπίδεη πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ελφο 

ζπζηήκαηνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Σα δηαγξάκκαηα απηά είλαη εηδηθέο θφξκεο, πνπ 

ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ κειψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  Σηο εηδηθέο θφξκεο θαινχληαη λα 

ζπκπιεξψζνπλ φινη νη εκπιεθφκελνη κε ην πξντφλ, ηελ ππεξεζία ή ηελ δηεξγαζία ελ 

γέλεη θαη λα θαηαγξάθνπλ ζε απηέο ηα δεηήκαηα πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο 

θαη επηβάιιεηαη ε επίιπζή ηνπο. Δίλαη έλα εξγαιείν πνπ πξνάγεη ηελ ζπλερή 

βειηίσζε ζηνλ νξγαληζκφ. Έλαο γεληθφο νδεγφο ρξήζεο ηνπ κεραληζκνχ είλαη:  

1. Οξγάλσζε meetings ζε εβδνκαδηαία βάζε κε ηνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο 

πξντζηακέλνπο 

2. Γεκηνπξγία εξγαζηεξίσλ (workshops) ζπλερνχο βειηίσζεο κε 

δξαζηεξηφηεηεο αλάδξαζεο (feedback)  

3. Αλαθνίλσζε ησλ επξεκάησλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ πξνο φινπο ηνπο  

4. ελδηαθεξνκέλνπο  

Έλα δηάγξακκα QCPC εμεηάδεη δχν ηχπνπο πξνβιεκάησλ:  

A. Πξνβιήκαηα επηζηξνθήο (turn back). ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ 

δεηήκαηα πνηφηεηαο, επηδηνξζψζεηο, επαλεπεμεξγαζία θαη επηζθεπέο. Δίλαη 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ κελ ηε ξνή κηαο δηεξγαζίαο αιιά δελ 

θηάλνπλ ζηνλ πειάηε  

B. Πξνβιήκαηα δηαθπγήο (escape). ε απηή ηελ θαηεγνξία εκπεξηέρνληαη 

δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο, θαζπζηεξήζεηο θαη  άιιεο αλεπάξθεηεο πνπ 

δελ γίλνληαη εχθνια αληηιεπηέο θαη γηα ην ιφγν απηφ ζπρλά θηάλνπλ σο ηνλ 

ηειηθφ ρξήζηε ηνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο  

Απηφ πνπ επηηπγράλεη έλαο νξγαληζκφο κε ηελ ρξήζε απηνχ ηνπ εξγαιείνπ είλαη λα 

ηαμηλνκεί κε επηηπρία ηα πξνβιήκαηα θαη λα εληνπίδεη πξνηεξαηφηεηεο ζηηο δξάζεηο 

πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ. Έηζη εζηηάδεη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δηεξγαζηψλ 

ηνπ, ζηελ απνλνκή αξκνδηνηήησλ θαη ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο (Bhuiyan et al, 2006, 

ζ. 678).  
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Δηθφλα 3.6.2 Φφξκα πιινγήο Γεδνκέλσλ QCPC 

 

3.6.4 Αλαιύνληαο ηα επξήκαηα  

 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη ν ηξφπνο πνπ κεζνδεχεηαη ν εληνπηζκφο ηεο ξηδηθήο 

αηηίαο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζε έλα ζχζηεκα. Σν ζηάδην απηφ ζην ―ηαμίδη‖ 

ηεο βειηίσζεο είλαη θξίζηκν θαζψο ιακβάλνληαη απνθάζεηο θαη εθαξκφδνληαη νη 

θαιχηεξεο δπλαηέο ιχζεηο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί πσο ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

παξειζφληνο ζα εμαιεηθζνχλ. Σν δεηνχκελν είλαη ν εληνπηζκφο θαη ε θαηαπνιέκεζε 

ησλ βαζχηεξσλ αηηηψλ (root causes) ησλ πξνβιεκάησλ θαη φρη ε θαηαπνιέκεζε ησλ 

ζπκπησκάησλ πνπ απηά απνθέξνπλ θαη πνπ ίζσο είλαη πην άκεζα θαη εχθνια 

αληηιεπηά. Σα εξγαιεία πνπ επηιέγνληαη ζε απηή ηε θάζε είλαη εθείλα πνπ 

αλαγλσξίδνπλ θαη επηθπξψλνπλ απηέο αθξηβψο ηηο αηηίεο.  

Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο, ινηπφλ, είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ φιεο νη πηζαλέο πεγέο πνπ 

δεκηνπξγνχλ αλαθνινπζίεο ζηηο δηεξγαζίεο κηαο επηρείξεζεο πνπ κπνξεί λα 

πξνέξρνληαη απφ θνηλέο ή απφ εηδηθέο αηηίεο. Έηζη, ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ 

δίλνπλ ηξνθή γηα ζθέςε θαη έξεπλα ησλ πεγψλ ησλ δπζιεηηνπξγηψλ. Ο Pyzdek (2003, 
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ζ. 361) ζεσξεί πσο ζέηνληαο θαίξηεο εξσηήζεηο ιακβάλνπκε θαη ζσζηέο απαληήζεηο. 

Έλα πξφγξακκα βειηίσζεο ινηπφλ, είλαη ν ηξφπνο πνπ βνεζά ζην λα 

αληηιακβάλνληαη νη νξγαληζκνί ηε ζεκαζία ησλ θαίξησλ εξσηήζεσλ. Έηζη, 

ρξεζηκνπνηνχληαη απιά εξγαιεία παξνπζίαζεο δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ. Πνιιά απφ 

απηά βαζίδνληαη ζε γξαθηθέο απεηθνλίζεηο, δεκηνπξγψληαο κηα εηθφλα γηα εχπεπηε 

θαηαλφεζε ησλ δεδνκέλσλ ελψ άιια δξνπλ ζπλνςίδνληαο ηνλ φγθν ηεο 

πιεξνθφξεζεο επηηξέπνληαο λα βγνπλ ζηε επηθάλεηα νη πην θξίζηκεο απφ απηέο.  

χκθσλα κε ηνλ Basu (2009, 89) ζε απηή ηε θάζε ηα θχξηα εμαγφκελα πνπ 

πξνθχπηνπλ ζεσξεί πσο είλαη:  

1. Μηα ιίζηα κε πξνηεξαηφηεηεο. Δληνπίδνληαη θαη απαξηζκνχληαη νη ζεκαληηθέο 

πεγέο κεηαβιεηφηεηαο πνπ άκεζα επεξεάδνπλ ηηο δηεξγαζίεο  

2. Πνζνηηθνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο επθαηξίεο. Οπζηαζηηθά αθνξνχλ ηα νθέιε 

πνπ ζα πξνθχςνπλ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα βειηίσζε.  

Οη Goldsby θαη  Martichenko (2005, ζ. 215) ζεσξνχλ πσο ε θάζε ηεο αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ είλαη κηα ακηγψο επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο 

αλαθνξηθά κε ηα πξνβιήκαηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν νξγαληζκφο απνθηά επίγλσζε 

ηνπ γηαηί νη πειάηεο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη, γηαηί ππάξρνπλ πεξηηηά έμνδα, γηαηί 

κεηψλνληαη ηα πεξηζψξηα θεξδνθνξίαο θαη ηέινο γηαηί ππάξρεη απνγνήηεπζε απφ ηηο 

επηδφζεηο ηνπ νξγαληζκνχ.   

Πνιιά ηα εξγαιεία πνπ έρνπλ πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξσλ αθαδεκατθψλ θαη 

πξαθηηθψλ ηεο πνηφηεηαο κε πην ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα λα είλαη ηα 

δηαγξάκκαηα Αηηίνπ-Απνηειέζκαηνο (cause & effect diagram/matrix ή fishbone 

diagram ή Ishikawa diagram), δηάγξακκα Παξέην (Pareto diagram), ράξηεο 

ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ δηεξγαζηψλ (SPC charts), ηζηνγξάκκαηα (histograms) θ.α. Σν 

επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο παξνχζεο πξνζπάζεηαο είλαη φπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί, λα θέξεη ζηελ επηθάλεηα θάπνηα λέα εξγαιεία ζηα νπνία δελ έρεη δνζεί ε 

ίδηα βαξχηεηα ή απιά έρνπλ μεθχγεη απφ ηε δεζπφδνπζα ηάζε ησλ εξγαζηψλ ζην 

αληηθείκελν. Έηζη, παξαζέηνληαη εξγαιεία πνπ αλήθνπλ ζηελ εξγαιεηνζήθε ηεο 

κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεοθαη είλαη 

ρξήζηκνη κεραληζκνί γηα ηελ αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη αζηνρηψλ.   

 

3.6.4.1 πλνιηθή Απνδνηηθόηεηα Δμνπιηζκνύ (Overall Equipment Effectiveness-

OEE) 

Με θαηαβνιέο απφ ηελ Ληηή πξνζέγγηζε ε πλνιηθή Απνηειεζκαηηθφηεηα 

Δμνπιηζκνχ (OEE) είλαη έλα αμηφπηζην εξγαιείν πνπ δίλεη ηελ επηρεηξεζηαθή 

δηαζεζηκφηεηα ησλ κεραλψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ κηαο επηρείξεζεο θαη απνηππψλεη 

ηελ απνδνηηθφηεηα ζηηο επηδφζεηο (Rooney θαη Rooney, 2005, ζ. 44). Ζ πλνιηθή 

Απνδνηηθφηεηα Δμνπιηζκνχ (OEE) είλαη έλαο δείθηεο κέηξεζεο ηεο  απνδνηηθφηεηαο 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ ελφο νξγαληζκνχ ή ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ. Αλαδεηθλχεη  ηηο 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3                                                                                                     ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ  
 

71 
 

απψιεηεο θαη ηηο αλεπάξθεηεο πνπ πθίζηαληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ  θαη πξνζδηνξίδεη επθαηξίεο γηα βειηίσζε (Basu, 2009, ζ. 104). Σν 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ κεραληζκνχ ηεο πλνιηθήο Απνδνηηθφηεηαο Δμνπιηζκνχ είλαη 

αξθεηά εθηελέο εηδηθά φηαλ ζπλδπάδεηαη κε ηελ ηερληθή ηεο Οιηθήο Παξαγσγηθήο 

πληήξεζεο (Total Productive Maintenance-TPM). Υξεζηκνπνηείηαη γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα ή εμνπιηζκφ ηφζν ζε έλα εξγνζηάζην παξαγσγήο φζν θαη 

γηα κηα κεκνλσκέλε δηεξγαζία. Παξέρεη επξεία νθέιε ζε έλα ζχζηεκα παξαγσγήο, 

κε πην θχξηα απφ απηά λα είλαη:  

 Παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα κεησζνχλ νη ρξφλνη παξάδνζεο 

(lead time) θαη ε δηάξθεηα πνπ απαηηείηαη γηα λα πξνεηνηκαζηεί κηα ζπζθεπή, 

κηα κεραλή ή κηα δηεξγαζία ή έλα ζχζηεκα γηα λα αιιάμεη απφ ηελ παξαγσγή 

ηνπ ηειεπηαίνπ ηεκαρίνπ ηεο ηειεπηαίαο παξηίδαο ζηελ παξαγσγή ηνπ πξψηνπ 

ηεο επφκελεο (change over time)  

 Παξέρεη νπζηαζηηθά θαη αμηφπηζηα ζηνηρεία γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

δπλακηθφηεηαο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο παξαγσγήο   

 Πξνζδηνξίδεη ηηο ζνβαξέο απψιεηεο νδεγψληαο ζε βηψζηκεο βειηησηηθέο 

θηλήζεηο  

 Παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε πην απνδνηηθή ρξήζε θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

πάγησλ ειαηηψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο δαπάλεο θεθαιαίνπ, ηηο 

απνζβέζεηο θαη ην θφζηνο  (Basu, 2009, ζ. 106)  

Ζ επηηπρία ηνπ κεραληζκνχ απηνχ, ζεκεηψλεη ν Basu (2009, ζ. 108) εμαξηάηαη 

νπζηαζηηθά απφ ηε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Απαηηνχληαη 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο ζην ζχζηεκα πνπ 

εθαξκφδνληαη νη βειηηψζεηο. Παξά ηαχηα, θαηαιήγεη νη αξρέο ηνπ OEE είλαη απιέο. 

Σν βαζηθφηεξν πιενλέθηεκά ηνπ εξγαιείνπ είλαη ε έκθαζε πνπ απνδίδεη ζε 

αλεπαξθείο ηνκείο ηνπ ζπζηήκαηνο.  
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ρήκα 3.6.7 πλνιηθή Απνδνηηθφηεηα Δμνπιηζκνχ 

Πεγή: Basu, R. (2009) ―Implementing Six Sigma and Lean: A Practical Guide to 

Tools and Techniques‖, Elsevier Ltd, ζ. 106-107  

Κιείλνληαο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην εξγαιείν απηφ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζε 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο πνπ δηαηεξνχλ γξακκέο παξαγσγήο πξντφλησλ ή 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε βηνκεραληθνχο θαη θαηαζθεπαζηηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, 

κηαο θαη εζηηάδεη ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ άκεζα ηε γξακκή παξαγσγήο θαη ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ απηή απαζρνιεί.  



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3                                                                                                     ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ  
 

73 
 

3.6.5 Βειηηώλνληαο ηελ παξνύζα θαηάζηαζε ζε έλαλ νξγαληζκό  

 

θνπφο θάζε βειηησηηθήο πξνζπάζεηαο είλαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο αιιαγέο ζε κηα 

δηεξγαζία κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ θαη εμάιεηςε ησλ ειαηησκάησλ, ηεο ζπαηάιεο, 

ηνπ θφζηνπο θ.α. Κνηλψο ρξεζηκνπνηνχκελα εξγαιεία είλαη εξγαιεία φπσο νη πίλαθεο 

ιχζεσλ (solution matrices) πνπ ζπλδένπλ ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο κε ηηο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ. Πνιιά απφ ηα Ληηά εξγαιεία δηαδξακαηίδνπλ ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν ηνπο 

ζε απηή αθξηβψο ηε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο. Σα παξαδείγκαηα είλαη 

πνιιά θαη ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ην ζχζηεκα Έιμεο (pull system), κείσζε ηνπ 

ρξφλνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο παξαγσγήο (set up reduction) θ.α. ινη απηνί νη 

κεραληζκνί σζηφζν είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθνί γηα κηα βηνκεραληθή 

επηρείξεζε, παξά γηα κηα επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ (Wang θαη Chen, 2010, ζ. 304). Καηά ηε δηάξθεηα ησλ βειηηψζεσλ, 

εθαξκφδνληαη ηδέεο θαη ιχζεηο. Οη ελαιιαθηηθέο ζπγθξίλνληαη ψζηε λα εληνπηζηεί ε 

ιχζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο. Σα εξγαιεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή 

ηεο ε νκάδα ηνπ πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο ζαλ ζηφρν έρνπλ λα βνεζήζνπλ ηελ νκάδα 

λα αλαπηχμεη ιχζεηο γηα βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ δηεξγαζηψλ. Σειηθά ην 

απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο είλαη (Basu, 2009, ζ. 112): 

1. Ζ πξνηεηλφκελε ιχζε: Μηα ιχζε γηα ηε κείσζε ηεο δηαθχκαλζεο ή γηα ηελ 

εμάιεηςε ησλ αηηηάζεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο  

2. Ζ επηθχξσζε ηεο ιχζεο: πηινηηθή εθαξκνγή ζην πξαγκαηηθφ εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ   

Σν ζηάδην ηεο βειηίσζεο ζχκθσλα κε ηνπο Goldsby θαη Martichenko (2005, ζ. 216) 

πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα λα αλαπηπρζνχλ ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ελφο 

νξγαληζκνχ. Παξφια απηά, νη αιιαγέο δελ πξνθχπηνπλ κε επθνιία, ζεκεηψλνπλ. Με 

ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα, έλαο νξγαληζκφο απνθηά ηελ ηθαλφηεηα λα 

ζπλδέεη ηηο θαιέο ηδέεο κε ηηο θαιέο πξαθηηθέο εθαξκνγήο κηαο θαη κεζνδεχεηαη ν 

ηφπνο κε ηνλ νπνίν επηθξνηνχληαη απηέο νη θαιέο ηδέεο, δεκηνπξγψληαο κηα 

θνπιηνχξα πηα πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ πεηζαξρεκέλε δξάζε θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

επθαηξηψλ γηα βειηίσζε.  Κιεηδί, θαηαιήγνπλ ηεο φιε πξνζπάζεηαο είλαη ε 

δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο πνπ πξνσζεί ηελ νκαδηθή δνπιεηά.   

3.6.5.1 Ννηθνθύξεκα ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο (Good Housekeeping/5S)  

Σν λνηθνθχξεκα ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο είλαη κηα ειεχζεξε κεηάθξαζε  ηνπ φξνπ Good 

Housekeeping, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Ζ ηαθηηθή απηή, πνπ 

αθνξά άκεζα ζηνηρεία ζηνηρεηψδνπο νξγάλσζεο ζε κηα επηρείξεζε, εθθξάδεηαη κε ην 

εξγαιείν πνπ νλνκάδεηαη ―ηα πέληε S‖. Με πξνέιεπζε ην ζχζηεκα παξαγσγήο ηεο 

Toyota, ηα πέληε s αλαθέξνληαη ζηα αξρηθά ησλ ηαπσληθψλ φξσλ πνπ ην πξψην ηνπο 

γξάκκα είλαη ην s. Υξεζηκνπνηείηαη σο κεραληζκφο πνπ εμαζθαιίδεη έλα εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ θαηάιιειν γηα ηε Ληηή παξαγσγή θαη ηνλ εχθνιν νπηηθφ έιεγρν εληφο 

απηνχ. χληνκα νη φξνη απηνί αθνξνχλ:  
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 Seiri:  ζεκαίλεη ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ απαξαίηεησλ εξγαιείσλ δνπιεηάο, ησλ 

εμαξηεκάησλ θαη ησλ νδεγηψλ απφ ηα αρξείαζηα πιηθά ηα νπνία πξέπεη θαη λα 

απνκαθξχλνληαη   

 Seiton: ζεκαίλεη λα βξίζθνληαη ηαθηνπνηεκέλα θαη εχθνια αλαγλσξίζηκα ηα 

πιηθά θαη εξγαιεία πνπ απαηηνχληαη ζηελ παξαγσγή    

 Seiso: αθνξά ζηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ δνπιεηάο  

 Seiketsu: κεηαθξάδεηαη σο ηππνπνίεζε θαη αθνξά ζηελ θαζηέξσζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ ηξηψλ αξρψλ ζε κφληκε βάζε ψζηε λα δηαηεξείηαη ν ρψξνο 

εξγαζίαο ζε άξηζηε θαηάζηαζε  

 Shitsuke: ζεκαίλεη ηελ κεηαηξνπή ζε ζπλήζεηα ησλ πξψησλ ηεζζάξσλ αξρψλ  

πλνιηθά, νη παξαπάλσ έλλνηεο πεξηγξάθνπλ έλα ηαθηνπνηεκέλν, θαιψο 

επηζεσξνχκελν, θαζαξφ θαη απνδνηηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο (Rooney θαη Rooney, 

2005, ζ. 42-43).  

 

ρήκα 3.6.8 Ραληάξ Παξαθνινχζεζε 5S 

Πεγή: George, M. L., Maxey, J., Rowlands D. T. θαη Price, M. (2005) ―The Lean Six 

Sigma Pocket Tool book: A Quick Reference Guide to Nearly 100 Tools for Improving 

Process Quality, Speed, and Complexity‖, McGraw-Hill, ζ. 211 

Ο ζθνπφο ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ 5S είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε δηαηήξεζε ελφο 

νξγαλσκέλνπ, θαζαξνχ, αζθαινχο θαη κε πςειέο επηδφζεηο ρψξνπ εξγαζίαο. Σν 

εξγαιείν απηφ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε θάζε εξγαδφκελν κε κηα καηηά λα αλαγλσξίδεη 

αλ νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ είλαη νη πξέπνπζεο. Απνηειεί ην ζεκέιην ιίζν γηα ηελ 
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ζπλερή βειηίσζε, ηα κεδεληθά ειαηηψκαηα θαη ην αζθαιέο εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

Δίλαη έλαο ζπζηεκαηηθφο ηξφπνο γηα βειηηψζεηο εθηφο απφ ην ρψξν εξγαζία θαη ζηηο 

δηεξγαζίεο θαη ζην παξαγφκελν πξντφλ κε ηε ελεξγή ζπλδξνκή θαη ησλ εξγαδνκέλσλ.  

ηα ζεηηθά ηνπ κεραληζκνχ νη George et al (2005, ζ. 206) έρνπλ λα θαηαινγίζνπλ 

πσο κε ηελ ίδηα επθνιία πνπ εθαξκφδεηαη ζε κηα βηνκεραληθή επηρείξεζε ην ίδην 

κπνξεί λα ζπκβεί θαη ζε εηαηξίεο ηνπ εκπνξίνπ, ηνπ θιάδνπ ππεξεζηψλ θαη ζε άιιεο, 

φπνπ ν ρψξνο εξγαζίαο δελ είλαη θαη‘ αλάγθε ην εξγνζηάζην θαη ε γξακκή 

παξαγσγήο αιιά ην δεζπφδσλ πεξηβάιινλ είλαη ην γξαθείν. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη πσο 

ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ην εξγαιείν 5S έρεη λα πξνζθέξεη πνιιά ζηνλ έιεγρν, ην 

ηειεπηαίν δειαδή ζηάδην ελφο πξνγξάκκαηνο Ληηνχ Έμη ίγκα, κε ην νπνίν ζα 

θαηαπηαζηνχκε ζην επφκελν κέξνο ηεο παξνχζεο.  

3.6.5.2 Υάξηεο πξνγξακκαηηζκνύ ησλ απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ηε δηεξγαζία (Process 

Decision Program Chart-PDPC) 

Ο ράξηεο πξνγξακκαηηζκνχ ιήςεσλ ησλ απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ηε δηεξγαζία πνπ 

εμεηάδεη ε νκάδα ηνπ έξγνπ, είλαη νπζηαζηηθά έλα εμεηδηθεπκέλν δηάγξακκα δέλδξνπ. 

Ωο ηέηνην, εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο θιαζζηθνχ 

δελδξνδηαγξάκκαηνο, δειαδή λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα απνζπλζέηεη έλα 

γεληθφηεξν πξφβιεκα-δήηεκα ζε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο-δεηήκαηα κέζσ 

πξνθαζνξηζκέλσλ βεκάησλ θαη ελεξγεηψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν σζηφζν, είλαη 

ην κέζν κε ην νπνίν ην κέινο ηεο νκάδαο κπνξεί λα πξνβιέπεη πξνβιήκαηα-εκπφδηα 

θαη λα ζέηεη κηα ιίζηα απφ ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο. Δίλαη θαη σο ηέηνην ζα πξέπεη λα 

ζεσξείηαη, έλα δπλακηθφ εξγαιείν, δειαδή ν ρξήζηεο νθείιεη λα ελεκεξψλεη γηα ηηο 

αιιαγέο θαη ηα λέα δεδνκέλα θαζψο ην πξφγξακκα πνπ εθηειεί ε νκάδα έξγνπ είλαη 

ζε εμέιημε.  Ζ κνξθή πνπ κπνξεί λα έρεη έλα ηέηνην έγγξαθν παξνπζηάδεηαη ζηελ 

εηθφλα.  
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Δηθφλα 3.6.3 Τπφδεηγκα ράξηε πξνγξακκαηηζκνχ απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ηε 

δηεξγαζία (PDPC Chart) 

Πεγή: Kubiak T.M, Benbow D. W. (2009) ―The Certified Six Sigma Black Belt 

Handbook‖, ASQ Quality Press, ζ. 57  

 

3.6.6 Διέγρνληαο θαη δηαηεξώληαο ηηο αιιαγέο  

 

χκθσλα κε ηνλ Pyzdek (2003, ζ. 649) θάζε επηρείξεζε πνπ εθαξκφδεη 

πξσηνβνπιίεο βειηίσζεο νθείιεη λα εμαζθαιίδεη έλα ζχζηεκα ζρεδηαζκέλν ψζηε λα 

δηαζθαιίδεη ηε ζηαζεξφηεηα θαη λα πξνζηαηεχεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο απφ 

αλεπηζχκεηεο αιιαγέο, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο. ηφρνο ινηπφλ θαηά ηνλ έιεγρν  

είλαη ε εθαξκνγή ησλ ιχζεσλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη, ε δηαζθάιηζε φηη νη ιχζεηο απηέο 

ζα δηαηεξεζνχλ θαη ε θνηλνπνίεζε θαη επηθνηλσλία ησλ δηδαγκάησλ πνπ πξνέθπςαλ 

ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε φιν ηνλ νξγαληζκφ. Απηή είκαη θαη κηα 

πξνζέγγηζε πνπ εγγπάηαη ζεκαληηθά νθέιε. Απηφ πνπ ηειηθά πξνθχπηεη είλαη (Basu, 

2009, ζ. 133):  

 Ζ ηεθκεξίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο - είλαη κηα έθζεζε πνπ θαηαγξάθεη ηα θχξηα 

ζεκεία θαη ηηο βαζηθέο πηπρέο ηεο φιεο πξνζπάζεηαο  

 Πξνψζεζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ - κεηαιακπάδεπζε ησλ δηδαγκάησλ απφ ηελ 

πξσηνβνπιία ζε επφκελα πξνγξάκκαηα   

 Γηαηήξεζε ησλ σθειεηψλ - κηα πιήξσο εθαξκνζκέλε δηεξγαζία πνπ 

ππνζηεξίδεηαη απφ έλα ζρέδην ειέγρνπ γηα λα δηαζθαιίζεη φηη νη βειηηψζεηο 

ζα πξνθχπηνπλ ζπλερψο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

πλεπψο, ην επηζηέγαζκα φισλ ησλ πξνζπαζεηψλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο είλαη ν 

έιεγρνο θαη ε δηαηήξεζε ησλ αιιαγψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηνλ νξγαληζκφ. Σφζν ην 

πεδίν ηνπ Έμη ίγκα φζν θαη ε Ληηή πξνζέγγηζε πξνζθέξνπλ κηα πιεηάδα εξγαιείσλ 

πνπ ζα βνεζήζνπλ ηελ επηρείξεζε λα ειέγμεη ηηο βειηησκέλεο δηεξγαζίεο ηεο θαη λα 

δηαζθαιίζεη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ.   

3.6.6.1 Γηάγξακκα Αλάιπζεο Ηζρύο-Πεδίνπ (Force-Field Analysis Diagram)  

Υξήζηκν εξγαιείν θαηά ηνλ έιεγρν, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία είλαη ην δηάγξακκα 

αλάιπζεο Ηζρχο-Πεδίνπ (FFA).Με ηελ ρξήζε ηνπ δηαγξάκκαηνο παξνπζηάδνληαη νη 

δπλάκεηο (απεηιέο) πνπ δχλαηαη λα εκπνδίζνπλ θαη θαηά ζπλέπεηα λα αθπξψζνπλ ηηο 

αιιαγέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο (Pyzdek, 2003, ζ. 652). Σα 

δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ κε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ δηαγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα λα ππνβνεζήζνπλ ζηελ θαηάξηηζε ελφο πιάλνπ ειέγρνπ ηεο δηεξγαζίαο θαη άξα 

δηαζθαιίδεη πσο ν νξγαληζκφο ζα ζπλερίζεη λα απνιακβάλεη ηα νθέιε απφ ηελ 

πξσηνβνπιία βειηίσζεο. Σν δηάγξακκα FFA είλαη έλα κνληέιν πνπ πεξηγξάθεη ηελ 
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αιιαγή σο ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ δπλάκεσλ πνπ πξνσζνχλ απηή ηελ αιιαγή, 

φπσο γηα παξάδεηγκα κηα λέα ηερλνινγία θαη ησλ δπλάκεσλ πνπ αλζίζηαληαη ζε απηή, 

φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ν θφβνο ηεο απνηπρίαο. Ζ ζχιιεςε ηνπ κνληέινπ αλήθεη 

ζηνλ Kurt Lewin (1951). πλεπψο πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη κηα αιιαγή, νη δπλάκεηο 

πνπ πξνσζνχλ ηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο πξέπεη λα ππεξθεξάζνπλ ηηο δπλάκεηο ηεο 

ζπληήξεζεο θαη άξα λα αλαηξαπεί ε ηζνξξνπία νδεγψληαο ζε κηα λέα θαηάζηαζε. Σν 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ αθνξά ηφζν ζε βειηηψζεηο φζν θαη ζηνλ έιεγρν. 

πρλφηεξα ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε:   

 λα εξεπλάηαη ε ηζνξξνπία δπλάκεσλ ζε έλα δήηεκα ή εκπφδην ζε θάζε επίπεδν 

ηεο επηρείξεζεο  

 λα εληνπίδνληαη θαη θαζνξίδνληαη νη θχξηνη εκπιεθφκελνη (stakeholders) πνπ 

είλαη ηφζν ππέξ φζν θαη θαηά ησλ αιιαγψλ  

 λα εληνπίδνληαη θαη πξνζδηνξίδνληαη νη ιχζεηο θαη ηα αίηηα γηα θάζε πηζαλφ 

πξφβιεκα  

 

 

ρήκα 3.6.7 Απεηθφληζε Αλάιπζεο FFA 

Πεγή: Basu, R. (2009) ―Implementing Six Sigma and Lean: A Practical Guide to 

Tools and Techniques‖, Elsevier Ltd, ζ. 131  

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηελ παξνπζίαζε πνπ πξνεγήζεθε ζην θεθάιαην, ε 

βηβιηνγξαθία βξίζεη απφ εξγαιεία γηα ηελ εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ηεο κεζνδνινγίαο 

ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο. Ζ δνκή παξνπζίαζεο 

πνπ επηιέρζεθε είλαη έλαο λνεηά παξάιιεινο ηξφπνο αλάπηπμεο κε ηνλ πην ζπρλά 
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ρξεζηκνπνηνχκελν νδεγφ πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηε κεζνδνινγία DMAIC. Κξίλεηαη 

ζθφπηκν λα ζεκεησζεί πσο ζηφρνο ηεο αλαζθφπεζεο ησλ εξγαιείσλ πνπ πξνεγήζεθε 

ήηαλ ε παξνπζίαζε εθείλσλ ησλ εξγαιείσλ πνπ δχλαηαη λα πξνζθέξνπλ αμία ζηελ 

πξνζπάζεηα βειηίσζεο ελφο νξγαληζκνχ. Πνιιά απφ ηα εξγαιεία πνπ πξνεγήζεθαλ 

είλαη απιά ζηε ζχιιεςή ηνπο ελψ άιια πην πνιχπινθα, άιια λέα θαη άιια πην 

θιαζζηθά. Κνηλφο παξνλνκαζηήο σζηφζν είλαη ε λενηεξηθφηεηα πνπ κπνξνχλ λα 

πξνζδψζνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ελφο ζεκαληηθνχ έξγνπ βειηίσζεο θαη ε 

πξνζαχμεζε ηεο αμίαο ζην ηειηθφ πξντφλ ή ππεξεζία πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο λέεο 

βειηησκέλεο δηεξγαζίεο ηεο επηρείξεζεο. . Με ηε ρξήζε ηνπο λα αιιειεπηθαιχπηεη 

δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηνπ εγρεηξήκαηνο δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί πσο έλα εξγαιείν πνπ 

εθαξκφδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα αλαγλψξηζεο ησλ αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ ηνπ 

πειάηε ζηε ζπλέρεηα πεξλά ζηελ εθεδξεία ρσξίο μαλά λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ 

νξγαληζκφ.  

Σν δηαθχβεπκα είλαη λα γίλεη ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ κίγκαηνο ησλ κέζσλ πνπ έρεη 

ζηε δηάζεζή ηεο ε νκάδα ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα. Έηζη, ηα νθέιε κεγηζηνπνηνχληαη θαη 

ε απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξγαιείσλ κεγηζηνπνηείηαη. Ο 

αλαγλψζηεο απηφ πνπ ρξεηάδεηαη ζα ζπγθξαηήζεη είλαη πσο έλα εξγαιείν είλαη απιψο 

ην κέζν. Γελ απνηειεί ζηξαηεγηθή γηα ηε επηρείξεζε νχηε θαζνξίδεη ην πιαίζην 

αξρψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη 

ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο. Σα εξγαιεία είλαη ηα κέζα πνπ 

έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε νκάδα πνπ έρεη επσκηζηεί ηελ εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ησλ 

αιιαγψλ θαη απιά παξέρνπλ ηνλ ηξφπν γηα ην πώο λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο, δελ 

πξνζθέξνπλ φκσο απαληήζεηο ζην γηαηί πξέπεη λα επηηεπρζνχλ νη ζπγθεθξηκέλνη 

ζηφρνη. Πξψηα ινηπφλ πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθήο ν ιφγνο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ 

επηρεηξείηαη θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηιεγνχλ κε ζχλεζε θαη ζηφρεπζε ηα κέζα, ήηνη ηα 

εξγαιεία, πνπ ζα κεζνδεχζνπλ ην φιν εγρείξεκα.   

 

3.7 Σερληθέο ηεο πξνζέγγηζεο ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα 

πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο 

 

Δλψ κε ηε Ληηή πξνζέγγηζε επηδηψθεηαη ε εμάιεηςε ηεο ζπαηάιεο, κε ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ Έμη ίγκα επηδηψθεηε ε κείσζε ηεο δηαθχκαλζεο ησλ δηεξγαζηψλ. 

πλδπάδνληαο ηηο δπν πξσηνβνπιίεο, θαηαξράο ε ζπαηάιε απνκαθξχλεηαη θαη έπεηηα 

ε δηαθχκαλζε εληνπίδεηαη κε κεγαιχηεξε επθνιία. Δπίζεο, ε πξνζέγγηζε πνπ 

κειεηάηαη αληηκεησπίδεη ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία παξαβιέπνληαη αλ εθαξκφδεηαη 

ην Έμη ίγκα ή ε Ληηή Γηνίθεζε κεκνλσκέλα.  Σέηνηα δεηήκαηα αθνξνχλ ζηα βήκαηα 

ηεο δηεξγαζίαο πνπ πξέπεη θαηά πξνηεξαηφηεηα λα αληηκεησπηζηνχλ,  ε ζεηξά 

εθαξκνγήο ησλ βειηηψζεσλ θαη ν βαζκφο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα πξνθχςνπλ 

βειηηψζεηο ζε θφζηνο, πνηφηεηα θαη ρξφλνπο παξάδνζεο. Ο ζπλδπαζκφο ησλ δπν 

πξνζεγγίζεσλ ηειηθά ππνβνεζνχλ έλαλ νξγαληζκφ λα κεγηζηνπνηήζεη ηηο πηζαλφηεηεο 

γηα βειηίσζε (Bhuiyan et al, 2005, ζ. 766).  
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χκθσλα κε ηνλ Antony (2006, ζ. 241) έλα εξγαιείν έρεη έλα ζαθψο θαζνξηζκέλν 

ξφιν θαη έρεη ζπρλά πεξηνξηζκέλν πεδίν εθαξκνγήο. ε αληηδηαζηνιή, κηα ηερληθή 

είλαη κηα κέζνδνο κε επξχηεξεο εθαξκνγέο πνπ απαηηεί εηδηθέο δεμηφηεηεο, 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη εθπαίδεπζε.  Μέρξη ζηηγκήο έρνπλ αλαθεξζεί θάπνηεο απφ ηηο 

ηερληθέο ή ηηο κεζφδνπο ( νη φξνη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεη εκθαλήο ε δηαθνξνπνίεζε κε ηα εξγαιεία) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

εθαξκφδνληα θαηά ηελ πξσηνβνπιία βειηίσζεο ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα 

πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεοθαζψο θαη εξγαιεία. ε απηφ ην ζεκείν, 

αθνινπζεί αλαζθφπεζε ησλ ηερληθψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, έρεη πξνεγεζεί 

αλαζθφπεζε, βάζεη βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ θαη δεκνζηεπκέλσλ άξζξσλ πνπ άπηνληαη 

ηνπ ππφ κειέηε ζέκαηνο.  

Ζ κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο, είλαη 

έλα γφληκν πεδίν εθαξκνγήο πνηθίισλ ηερληθψλ βειηίσζεο. Οη εθαξκνγέο ηνπο 

εθηίλνληαη ζε έλα επξχ θάζκα, απφ ηε ζηξαηεγηθή (strategy) σο ην επηρεηξεζηαθφ 

(operational) επίπεδν θαη ην επίπεδν παξαγσγήο. Αθφκε, νη κεζνδνινγίεο απηέο 

πξνζθέξνπλ πνιχηηκεο ιχζεηο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη 

ηνλ εληνπηζκφ ησλ βεκάησλ κηαο δηεξγαζίαο πνπ πξνζζέηεη αμία ζην ηειηθφ 

πξντφλ/ππεξεζία, απφ ηελ νπηηθή ηνπ πειάηε. Σέινο, νη πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο  

θαιχπηνπλ ηφζν ηνλ  βηνκεραληθφ θιάδν (manufacturing) φζν θαη ηνλ θιάδν παξνρήο 

ππεξεζηψλ (service). Πξηλ γίλεη ε ρξήζε νπνηαζδήπνηε ηερληθήο πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε ηξεηο παξάγνληεο:     

1. Δμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ, ρξεζηκνπνίεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ θαη κε ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη  θίλεηξα 

ζηνλ νξγαληζκφ γηα ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ  

2. Πξέπεη λα ηεξείηαη κηα ζεκειηψδεο απζηεξφηεηα σο πξνο ηε ζθνπηκφηεηα, ηηο 

κεηξήζεηο θαη ηεο ρξήζεο ησλ ηερληθψλ θαη ηέινο,  

3. Πξέπεη λα εληνπηζηνχλ θαη αλαιπζνχλ ηα πηζαλά νθέιε, νη πξνβιεπφκελεο 

δπζθνιίεο θαη ην θφζηνο πνπ ζα επηθέξεη απηή ε πξνζέγγηζε (Basu, 2009, ζ. 

156).  

Βάζεη ησλ δεκνζηεχζεσλ δελ πξνθχπηεη νκνθσλία σο πξνο ηελ κεζνδνινγία 

εθαξκνγήο ελφο πξνγξάκκαηνο Ληηνχ Έμη ίγκα. ε αξθεηά άξζξα (Sharma, 2003; 

Furterer et al, 2005; Kumar et al, 2006; Su et al, 2006; Fairbanks, 2007; Thomas, 

2009; De Koning et al, 2008; Chen θαη lyu, 2009; Barton θαη Thomas, 2009) 

ρξεζηκνπνηείηαη ε βαζηθή κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα, ε κεζνδνινγία DMAIC θαη κε 

νδεγφ απηή ηελ απζηεξά δνκεκέλε θαη πεηζαξρεκέλε κεζνδνινγία επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ ζπλδπάδνληαη νη αξρέο ηεο Ληηήο Γηνίθεζεο, θπξίσο ε κέζνδνο Kaizen, 

ζε έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Σαπηφρξνλα άιινη αθαδεκατθνί θαη πξαθηηθνί ηεο πνηφηεηαο έρνπλ 

αλαπηχμεη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην δήηεκα (Bhuiyan et al, 2006;  Allen θαη 

Laure, 2007; Snee et al, 2007; García-Porres et al, 2008). Ωζηφζν, αλεμαξηήησο ηεο 

πξνζέγγηζεο αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο/εθαξκνγήο ελφο πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο 

Ληηνχ Έμη ίγκα νη ―πξψηεο χιεο‖ είλαη θνηλέο γηα έλα ηέηνην εγρείξεκα. Ζ παξνχζα 
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εξγαζία, είλαη κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ ―κέζσλ‖  πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο πξσηνβνπιίαο, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε εθείλα ηα 

εξγαιεία/ηερληθέο πνπ δξνπλ απμεηηθά ζηελ πξνζιακβάλνπζα αμία ηνπ παξαγφκελνπ 

πξντφληνο ή ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο πνπ απνιακβάλεη ν πειάηεο. Αθνινπζεί ε 

παξνπζίαζε ησλ ηερληθψλ ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηε 

βηβιηνγξαθία. Ζ δνκή ηεο παξνπζίαζεο ρσξίδεηαη ζε δπν κέξε. Αξρηθά 

παξνπζηάδνληαη νη ηερληθέο ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο 

πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε βειηίσζε ηεο ξνήο ησλ δηεξγαζηψλ, 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ζε έλαλ νξγαληζκφ. Σέινο, παξνπζηάδνληαη νη ηερληθέο πνπ 

ζπκβάινπλ ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο.  

 

3.7.1 Γηαζθαιίδνληαο ηελ νκαιή ξνή ιεηηνπξγίαο ζηε επηρείξεζε  

 

Σν δεηνχκελν γηα θάζε νξγαληζκφ είλαη ε ηθαλφηεηα λα ιεηηνπξγεί ρσξίο 

θαζπζηεξήζεηο θαη εκπφδηα ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα θαη γξήγνξα ζηηο αλάγθεο 

ησλ πειαηψλ ηεο. Ζ ξνή ησλ πιηθψλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα είλαη ζπλερήο 

θαη αλεκπφδηζηε γηα λα εθπιεξψλεηαη έλαο ηέηνηνο ζηφρνο. Οη Rooney θαη Rooney 

(2005, ζ. 43) νξίδνπλ ηελ ξνή σο ηελ επηηπρή νινθιήξσζε φισλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ψζηε ην πξντφλ λα πεξάζεη φια ηα απαξαίηεηα ζηάδηα, απφ ηνλ 

ζρεδηαζκφ ζηελ έλαξμε παξαγσγήο, απφ ηελ ιήςε παξαγγειίαο ζηελ δηαλνκή θαη 

απφ ηελ παξαιαβή ησλ πξψησλ πιψλ σο ην ηειηθφ πξντφλ πνπ θαηαιήγεη ζηα ρέξηα 

ηνπ πειάηε, ρσξίο ζηάζεηο, απαιιαγκέλν απφ ειαηησκαηηθά θαη θαζπζηεξήζεηο.  ηε 

―ξαρνθνθαιηά‖ ηεο Ληηήο θηινζνθίαο εληνπίδνληαη απηέο αθξηβψο νη έλλνηεο. Οη 

Goldsby & Martichenko,( 2005, ζ. 227) ζεκεηψλνπλ πσο νη βαζηθέο έλλνηεο ζε 

επηρεηξεζηαθφ επίπεδν γηα έλαλ νξγαληζκφ πνπ εθαξκφδεη ηε κεζνδνινγία ηνπ Έμη 

ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο πξνθχπηνπλ απφ ηε δηνίθεζε 

ηεο θπζηθήο ξνήο θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ. Καη νη έλλνηεο απηέο 

πξνέξρνληαη απφ ηε Ληηή ζεσξία. Ππιψλεο είλαη ε παξαγσγή Just-in-Time , ην 

ζχζηεκα Έιμεο (Pull System), ε ηαρχηεηα θαη ε επειημία. Εεηνχκελν είλαη ε 

νκαινπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαη απηφ ηζρχεη ηφζν γηα κηα ακηγψο 

παξαγσγηθή επηρείξεζε φζν θαη γηα έλαλ νξγαληζκφ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ 

ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηεζεί απηή ε ζπλζήθε νη νξγαληζκνί 

πνπ εθαξκφδνπλ κηα πξσηνβνπιία Ληηνχ Έμη ίγκα, έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο κηα 

ζεηξά απφ βειηησηηθέο ηερληθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζε απηή αθξηβψο ηελ θαηάζηαζε.  

Ζ ―ξνή‖ ζχκθσλα κε ηνλ Pyzdek (2003, ζ. 714) απαηηεί απφ ηελ επηρείξεζε λα 

αληηιακβάλεηαη ηηο δηεξγαζίεο ηεο σο εληαίεο θαη ζπκβαίλνπζεο ζηνλ ίδην ρξφλν. 

εκεηψλεη, πσο κηα δηεξγαζία μεθηλά κε ηελ ιήςε ηεο παξαγγειίαο θαη ηεξκαηίδεη 

φηαλ ν πειάηεο ηειηθά ιακβάλεη απηφ πνπ έρεη δεηήζεη. πλεπψο, ρξεηάδεηαη ε 

επηρείξεζε λα αλαπηχμεη κηα  πειαηνθεληξηθή αληίιεςε. Παξαζέηεη πέληε βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ νκαινπνίεζε ηεο ξνήο ζε κηα επηρείξεζε 

(Pyzdek, 2003, ζ. 715-716):   
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1. Γηνίθεζε Πεξηνξηζκώλ (Constraint Management). Οη πεξηνξηζκνί ή ηα ζεκεία 

φπνπ ε δπλακηθφηεηα πζηεξεί ζε ζρέζε κε ηε δήηεζε (bottlenecks) ρξήδνπλ 

ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. Με άιια ιφγηα, ηα εκπφδηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε κηα 

δηεξγαζία πξνθαινχλ πξνβιήκαηα ζηε δπλακηθφηεηα ηεο, νπφηε θαη 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πξέπεη λα ιάβνπλ ρψξα. Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη πσο:  

 

 Οη απαξαίηεηνη πφξνη ππάξρνπλ ζε επάξθεηα ψζηε λα παξακέλεη 

αλεκπφδηζηε ε εμέιημε ησλ δηεξγαζηψλ  

 Ζ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ είλαη απνδεθηή γηα ρξήζε  

 Σν παξαγφκελν πξντφλ πιεξνί ηηο πνηνηηθέο πξνυπνζέζεηο  

 Γηαζθαιίδεηαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ζηνλ πςειφηεξν δπλαηφ επίπεδν 

 

2. Δμηζνξξόπεζε Παξαγσγήο (Level loading). Με ηνλ ηξφπν απηφ ε επηρείξεζε 

δεκηνπξγεί έλα πξφγξακκα παξαγσγήο ζηαζεξφ, νκαιφ πνπ λα κπνξεί λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. ηφρνο είλαη ε παξαγσγή ηεο 

ίδηαο πνζφηεηαο ελφο πξντφληνο θάζε θνξά. Γηα λα ην επηηχρεη απηφ ε 

επηρείξεζε ρξεηάδεηαη πιεξνθφξεζε γηα δείθηεο ηεο παξαγσγήο φπσο είλαη ν 

ρξφλνο ηαθη (takt time). Σν takt time δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ ην 

ιφγν ηνπ ρξφλνπ παξαγσγήο πξνο ηελ απαηηνχκελε απφ ηνλ πειάηε 

(εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ) πνζφηεηα πνπ ρξεηάδεηαη ζε απηφ ην ρξφλν., δειαδή 

εθηηκά ην ξπζκφ ηεο παξαγσγήο (Rooney & Rooney, 2005, ζ. 46).  Σα βήκαηα 

ζε απηή ηε δηαδηθαζία είλαη:  

 Τπνινγηζκφο takt time:  𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒 = ( 
𝛨𝜇𝜀𝜌 ή𝜎𝜄𝛼  𝛱𝛼𝜌𝛼𝛾𝜔𝛾 ή

𝛨𝜇𝜀𝜌 ή𝜎𝜄𝛼  𝛧𝜂𝜏𝜊 ύ𝜇𝜀𝜈𝜂  𝛱𝜊𝜎ό𝜏𝜂𝜏𝛼
 ) 

 

 Γεκηνπξγία Λίζηαο κε φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα, πιηθά θαη 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη  

 Σαμηλνκψληαο ηα παξαπάλσ δεδνκέλα πξνθχπηεη ην εμηζνξξνπεκέλν 

πξφγξακκα παξαγσγήο  

 

3. ύζηεκα Έιμεο (Pull System) Δίλαη έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο 

πξνγξακκαηηζκνχ ηεο παξαγσγήο θαηά ηνλ νπνίν, νη δηεξγαζίεο 

ελεξγνπνηνχληαη κφλνλ φηαλ ππάξμεη δήηεζε απφ ηε κεξηά ηνπ πειάηε 

(εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ) νπφηε θαη μεθηλά ε παξαγσγή (Rooney & Rooney, 

2005, ζ. 45). ε αληηδηαζηνιή κε ηνλ θιαζζηθφ ηξφπν παξαγσγήο, δεκηνπξγία 

απνζέκαηνο κε θηελφ ηξφπν θαη απνζήθεπζε κέρξη λα ελεξγνπνηεζεί ε 

δήηεζε, ην ζχζηεκα Έιμεο δίλεη κηα άιιε νπηηθή. Με ηε ηερληθή απηή, ε 

επηρείξεζε ειέγρεη ηελ ξνή θαη ηελ πνζφηεηα παξαγσγήο αληηθαζηζηψληαο ηα 

πιηθά, πξντφληα ή φ,ηη είλαη ζε δήηεζε φηαλ έρνπλ ήδε θαηαλαισζεί ή 

πξνσζεζεί ζην επφκελν ζηάδην ηεο δηεξγαζίαο.  Γηα λα θαηαζηεί απνδνηηθφ 

έλα ηέηνην ζχζηεκα ρξεηάδεηαη νη δηεξγαζίεο λα είλαη επέιηθηεο θαη λα έρεη 

πξνεγεζεί ε εμηζνξξφπεζε ηεο παξαγσγήο.  
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4. Δπέιηθηεο Γηεξγαζίεο (Flexible process). Δπέιηθηεο θαη εχθνια 

ηξνπνπνηήζηκεο δηεξγαζίεο δνκέο θαη εμνπιηζκνί πνπ πξνζδίδνπλ εξγνλνκία, 

αζθάιεηα, πνηφηεηα θαη παξαγσγηθφηεηα ζηελ επηρείξεζε. Με κηα ηέηνηα 

ηερληθή είλαη δπλαηή ε πξνζαξκνγή ηεο παξαγσγήο γξήγνξα αλάινγα κε ηηο 

δηαθνξνπνηεκέλεο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. ρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ 

εμηζνξξφπεζε ηεο παξαγσγήο θαη κε ην Pull System.   

 

5. Μείσζε ηνπ Μεγέζνπο Παξηίδαο (Lot size reduction) Σν ηδαληθφ κέγεζνο 

παξηίδαο κνλαδηθφ. Μεηψλνληαο ηηο παξηίδεο παξαγσγήο κεηψλνληαη ηα 

πξνβιήκαηα πνηφηεηαο, νη θαζπζηεξήζεηο, ην ππεξβάιινλ απφζεκα θ.α. 

κεηψλνληαο θαη ην θφζηνο.   

3.7.1.1 Ζ Θεσξία ησλ Πεξηνξηζκώλ (Theory of Constraints-TOC)  

Ζ κεζνδνινγία/ηερληθή ηεο ζεσξίαο πεξηνξηζκψλ ή TOC έρεη απνδεηρζεί πσο είλαη 

πνιχ ρξήζηκε γηα ηελ Ληηή πξνζέγγηζε θαη ηε πξσηνβνπιία Έμη ίγκα. Ζ ηερληθή 

TOC κπνξεί θαη ππνγξακκίδεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο αλαγλψξηζεο θαη θαηαλφεζεο 

ησλ εκπνδίσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ παξαγσγή. Τπάξρεη νιφθιεξε θηινζνθία πίζσ 

απφ απηή ηελ ηερληθή, εηζεγεηήο ηεο νπνίαο ζεσξείηαη ν Goldartt. Γηα ηελ 

κεζνδνινγία πνπ εμεηάδεηαη απηή ε ηερληθή ζεσξείηαη έλα πνιχ θαιφ ζπκπιήξσκα. 

Μάιηζηα ζχκθσλα κε ηνπο Carleysmith et al (2009, ζ. 97) ζην πξφγξακκα Ληηνχ Έμη 

ίγκα πνπ εθάξκνζαλ γηα κηα θαξκαθεπηηθή επηρείξεζε, ζην ηκήκα έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο (R&D), επσθειήζεθαλ ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ απηή πξνζθέξεη νχησο 

ψζηε λα βειηηψζνπλ ηε ξνή ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ ζθεπαζκάησλ, 

απνζθνπψληαο ζηνλ εληνπηζκφ θαη εμάιεηςε ησλ ζεκείν πνπ κπινθάξνπλ 

(bottlenecks) ηελ φιε πξνζπάζεηα.  

Ζ ηερληθή TOC ζηνρεχεη ζηελ νκαινπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη φρη κφλν. Ζ ζεσξία 

πίζσ απφ ηελ ηερληθή είλαη επξχηεξε θαη θαιά ζεκειησκέλε. Έλλνηεο φπσο 

δπλακηθφηεηα παξαγσγήο, πνηφηεηα, αληαπνθξηζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ 

δήηεζε, δηαθπκάλζεηο ζηε δήηεζε, δηαζεζηκφηεηα παξαγσγηθψλ πφξσλ θαη έιεγρνο 

ηεο παξαγσγήο, είλαη έλλνηεο πνπ άκεζα ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερληθή TOC. Δίλαη κηα 

πξνζέγγηζε γηα αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο θαη αληηκεηψπηζε ησλ πεξηηηψλ 

bottlenecks (Hines et al, 2004, ζ. 1006). πγθεθξηκέλα, ε ζεσξία TOC αληηκεησπίδεη 

ηελ πξφθιεζε γηα βειηίσζε επηθεληξψλνληαο ζε ηξία βαζηθά επίπεδα. ηε Γηνίθεζε 

Γηεξγαζηψλ, ζηε Γηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηεο Γπλακηθφηεηαο θαη ηέινο ζηε Γηνίθεζε 

θαη δηαρείξηζε ηνπ Απνζέκαηνο.  

χκθσλα κε ηνπο  Gupta θαη Boyd (2008, ζ. 997) ππφ ην πξίζκα ηεο ηερληθήο TOC 

φια ηα επηρεηξεζηαθά ζπζηήκαηα δνκνχληαη απφ έλα ζχλνιν αιιεινεμαξηψκελσλ 

δηεξγαζηψλ, φπνπ  ε εθξνή ηεο κηαο δηεξγαζίαο είλαη εηζξνή γηα ηελ επφκελε. 

εκεηψλνπλ πσο, ζε θάζε ζχλζεην ζχζηεκα, φπσο είλαη έλα εξγνζηάζην γηα 

παξάδεηγκα, ππάξρνπλ θάπνηα ιίγα ζεκεία, ηα νλνκάδνπλ εκπφδηα (Constraint), πνπ 

είλαη θξίζηκα θαη επεξεάδνπλ άκεζα φιν ην ζχζηεκα. Έηζη, εθαξκφδνληαη ηα πέληε 
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βαζηθά βήκαηα ηεο ηερληθήο θαη εληνπίδνληαη ηα θξίζηκα απηά ζεκεία. Σα βαζηθά 

βήκαηα ζχκθσλα κε ηνλ Goldratt (1984) απηά είλαη:  

1. Πξνζδηνξηζκφο ησλ πεξηνξηζκψλ, δειαδή ησλ δηεξγαζηψλ πνπ δελ απνδίδνπλ 

ην κέγηζην ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπο  

2. Δθκεηάιιεπζε πξνο σθέιεηα, ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ππάξρνπλ 

3. Τπαγσγή φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο λέεο ζπλζήθεο  

4. Απαινηθή ηνπ πεξηνξηζκνχ, απμάλνληαο ηε δπλακηθφηεηα  

5. Αλάδξαζε ζε πεξίπησζε πνπ εκθαληζηή ππνηξνπή ζην ζχζηεκα  

Σα θχξηα απηά, αλ θαη απιά βήκαηα παξέρνπλ ην πιαίζην γηα ιήςε απνθάζεσλ. 

Δπηπιένλ, ηξία είλαη ηα θχξηα ζπζηαηηθά γηα ηελ ηερληθή TOC. Γεδνκέλα θαη 

κεηξήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ Παξαγσγή (Throughput), κε ην Απφζεκα (Inventory) θαη 

ηέινο κε ηα Λεηηνπξγηθά Έμνδα (Operation Expenses). Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο TOC είλαη λα νδεγεζεί φιν ην ζχζηεκα, γηα παξάδεηγκα  

έλα εξγνζηάζην, ζε κηα ηζνξξνπία. Με ηελ ηερληθή ηνπ TOC εθαξκφδεηαη κηα 

πνιηηηθή κηθξνχ απνζέκαηνο θαη φρη θαζφινπ απνζέκαηνο. Λακβαλνκέλνπ ππφςε 

πσο ην κεδεληθφ απφζεκα θξχβεη ηνπο ίδηνπο θηλδχλνπο φπσο θαη έλα πνιχ κεγάιν 

απφζεκα, ε ηερληθή TOC βνεζά ζην λα απνθαηαζηαζεί κηα ηζνξξνπία, 

δηαζθαιίδνληαο ηφζν ηελ παξαγσγή φζν θαη ηελ αληαπνθξηζηκφηεηα ζηηο αλάγθεο 

ησλ πειαηψλ., νκαινπνηψληαο ηελ ξνή πιηθψλ θαη πιεξνθνξίαο εληφο ηνπ 

παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο (Gupta θαη Boyd, 2008, ζ. 999). Αλ θαη ε ζεσξία θαη νη 

ηερληθέο ηνπ TOC πξσηαξρηθά αλαπηχρζεθαλ θαη εθαξκφζηεθα ζηνλ ρψξν ηεο 

βηνκεραλίαο, εθαξκνγέο θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ ζπλαληψληαη ζηε δηεζλή 

εκπεηξία. Οη βαζηθέο αξρέο γίλνληαη πην γεληθέο ψζηε λα δηεπξπλζεί ε ρξήζε ηεο 

ζεσξίαο ζε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξνπο ρψξνπο φπσο είλαη θαη νη κε θεξδνζθνπηθνί 

νξγαληζκνί (Gupta θαη Boyd, 2008, ζ. 1005). Ζ ζεσξία ησλ πεξηνξηζκψλ είλαη κία 

θηινζνθία δηνίθεζεο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ  Goldratt (1992). Γίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο δηαρεηξηζηέο ελφο ζπζηήκαηνο λα επηηχρνπλ πεξηζζφηεξα απφ ην ζηφρν πνπ 

απηφ ην ζχζηεκα έρεη ζρεδηαζηεί λα απνδίδεη. Ζ έλλνηα απηή ζαλ ζηφρνο δελ είλαη 

θάηη θαηλνχξην. Ωζηφζν ζηνλ θιάδν παξνρήο ππεξεζηψλ, φπνπ ζπρλά είλαη δχζθνιν 

λα πξνζδηνξηζηνχλ πνζνηηθά νη πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο ε ηερληθή TOC είλαη κηα 

πνιχ ρξήζηκε ηερληθή βειηίσζεο (Basu, 2009, ζ. 233).  
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ρήκα 3.7.1 ρεκαηηθή απεηθφληζε ηεο Σερληθήο TOC 

3.7.1.2 Πξόιεςε θαη Αληηκεηώπηζε ησλ θαικάησλ (Mistake Prevention and  

Proofing)  

Ζ πξψηε έλδεημε πσο νη ιεηηνπξγίεο ελφο νξγαληζκνχ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα 

επηζπκεηά επίπεδα απφδνζεο είλαη ε αχμεζε ησλ ιαζψλ πνπ αξρίδνπλ λα 

ζπζζσξεχνληαη.  Κακία πξνζπάζεηα ή πξσηνβνπιία γηα βειηίσζε δελ ζα μεθηλνχζε 

αλ δελ γίλνληαλ αληηιεπηέο νη δπζιεηηνπξγίεο αθφκα θαη ζηηο πην απιέο 

δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. εκεηψλεηαη πσο ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ 

ζθάικαηνο θαη ειαηηψκαηνο. Σα ζθάικαηα ζε κηα δηεξγαζία είλαη ζρεδφλ βέβαην πσο 

ζα πξνθχςνπλ, σζηφζν δελ είλαη ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε έλα ζθάικα πνπ 

πξνθχπηεη ζηε δηεξγαζία λα κεηαηξαπεί ζε ειάηησκα πνπ ζα θηάζεη ηειηθψο ζηνλ 

ηειηθφ ρξήζηε ηνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο (Goldsby θαη Martichenko, 2005, ζ. 187). 

Σα ζθάικαηα, φπσο θαη νη ζπαηάιεο, ιακβάλνπλ πνηθίιεο κνξθέο. Οπζηαζηηθά, σο 

ζθάικα λνείηαη θάζε εθηξνπή απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ζηφρν. Σα αλζξψπηλα ιάζε, νη 

δπζιεηηνπξγίεο ησλ κεραλψλ ή νη αθαηάιιειεο ζπλζήθεο ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

είλαη απιψο κεξηθέο απφ ηηο αηηίεο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ειαηηψκαηα.  

θάικα ζεσξείηαη θάζε απνθιίλνπζα πξάμε ή κηα ιαλζαζκέλε ελέξγεηα ή αθφκα κηα 

ελέξγεηα πνπ δελ εθηειείηαη ζσζηά. Οη δξαζηεξηφηεηεο απνθπγήο ή αληηκεηψπηζεο 

ησλ ιαζψλ ρξεζηκεχνπλ ψζηε λα κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ ειαηησκάησλ ζε κηα 
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δηεξγαζία (Kumar et al, 2006, ζ. 417). ην ίδην κήθνο θχκαηνο νη Goldsby θαη 

Martichenko (2005, ζ. 188)  ζπκπιεξψλνπλ πσο ε ηερληθή poke yoke είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηελ δεκηνπξγία νκαιήο ξνήο ζηηο δηεξγαζίεο θαη δηαδξακαηίδεη έλα 

ξφιν θιεηδί ζηελ κείσζε ηεο δηαθχκαλζεο.  

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ν φξνο πξφιεςε ζθαικάησλ (mistake proofing) ζπρλά 

αλαθέξεηαη σο pνke yoke (ή Poka-Yoke), πνπ ζηελ ηαπσληθή νξνινγία έρεη ην ίδην 

λφεκα. Δηζεγεηήο ηνπ φξνπ ζεσξείηαη ν Shigeo Shingo κεραληθφο θαη ζπληδξπηήο ηνπ 

Toyota Production System καδί κε ηνλ αξρηκεραληθφ ηεο Toyota, Taichi Ohno. Ζ 

αξρηθή ινηπφλ ζεκαζία ηνπ φξνπ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο δηεθπεξαίσζεο ησλ 

εξγαζηψλ ρσξίο ζθάικαηα.  Απινχζηεξα, είλαη κηα δηαδηθαζία αλάιπζεο πνπ 

εθαξκφδεηαη ψζηε εμαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ζε κηα δηεξγαζία ή πξντφλ κε απινχο, 

ρακεινχ θφζηνπο, κεραληζκνχο θαη κεζφδνπο φπσο:  

 Αλαγλψξηζε πξνβιήκαηνο 

 Αμηνιφγεζε πξνηεξαηνηήησλ ζηα πξνβιήκαηα 

 Δληνπηζκφο ηεο βαζχηεξεο αηηίαο ηνπ πξνβιήκαηνο 

 Γεκηνπξγία ιχζεσλ 

 Καηακέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ  (Taghizadegan, 2006, ζ. 56) 

Αλ θαη απιή ζηε ζχιιεςή ηεο ηερληθή, παξά ηαχηα δελ έρεη αμηνπνηεζεί σο ζα 

έπξεπε. Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ζαλ ηερληθή βειηίσζεο ζε έλα γξαθείν κε ηελ ίδηα 

επθνιία πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ γξακκή παξαγσγήο ελφο εξγνζηαζίνπ ζπκβάιινληαο 

ηα κέγηζηα ζηελ νκαινπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ, βειηηψλνληαο ηελ ξνή εμέιημεο ησλ 

δηεξγαζηψλ εμαιείθνληαο πεξηηηέο δηνξζψζεηο θαη θαζπζηεξήζεηο.  Κάζε επηρείξεζε 

πξέπεη λα αλαδεηά επθαηξίεο γηα δηνξζψζεηο ζθαικάησλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

McCarty et al (2005, ζ. 239) ε ηερληθή poke yoke πεξηιακβάλεη απιά θαη εχρξεζηα 

εξγαιεία φπσο:  

 Λίζηεο ειέγρνπ (Checklists) 

 Απιέο ζπζθεπέο ειέγρνπ (Control Devices)  

 πζθεπέο επαιήζεπζεο (Error Devices) 

 Μεηξεηέο ζεξκνθξαζίαο θ.α.   

 πζθεπέο ζήκαλζεο 

Ωο εδψ έρεη γίλεη αληηιεπηφ πσο ε ηερληθή poke yoke είλαη κηα κεζνδνινγία πνπ 

ζσξαθίδεη έλαλ νξγαληζκφ απφ ηα ιάζε. Απηφ ζπκβαίλεη κε δπν ηξφπνπο φπσο 

αλαθέξνπλ νη George et al (2005, ζ. 232). Πξψηνλ, γίλνληαη πξνζπάζεηεο πξφιεςεο 

(prevention) ψζηε λα κελ είλαη δπλαηφ θάπνην ιάζνο ζηελ δηεξγαζία λα ζπκβεί. 

Γεχηεξνλ, είλαη ε δηαζθάιηζε (proofing) απφ ηα ιάζε, δειαδή ε πξνζπάζεηα 

κεδεληζκνχ ησλ πηζαλνηήησλ ψζηε θάπνην ζθάικα λα κπνξέζεη λα μεθχγεη ηεο 

πξνζνρήο θαη λα κεηαθεξζεί ζε επφκελν ζηάδην ηεο δηεξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα 

ζεκεηψλνπλ πσο απηή ε ηερληθή θαιφ είλαη λα ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ επεξεάδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ε απνδνηηθφηεηα ηνπ θχθινπ νινθιήξσζεο κηαο δηεξγαζίαο (Process 
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Cycle Efficiency). Καηαιήγνπλ παξαζέηνληαο νξηζκέλα βαζηθά βήκαηα γηα απηή ηελ 

ηερληθή (George et al, 2005, ζ. 232-234)  : 

1. Πεξηγξαθή ησλ ειαηησκάησλ θαη ηεο επίδξαζήο ηνπο ζηνλ ηειηθφ πειάηε 

2. Καζνξηζκφο ησλ βεκάησλ ηεο δηεξγαζίαο φπνπ εληνπίδνληαη θαη ιακβάλνπλ 

ρψξα ηα ζθάικαηα 

3. Λεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηηθψλ βεκάησλ ξνπηίλαο 

φπνπ εκθαλίδνληαη ηα ιάζε  

4. Αλαγλψξηζε ησλ ηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη εληνπηζκφο ηπρφλ 

ζθαικάησλ ή δηαθπκάλζεσλ απφ ηελ πξνθαζνξηζκέλε επίδνζε   

5. Έξεπλα θαη αλάιπζε ηεο βαζχηεξεο αηηίαο γηα θάζε δπζιεηηνπξγία  

6. χζθεςε αληαιιαγήο ηδεψλ θαη πξνηάζεσλ γηα λα κεησζνχλ ή εληνπηζηνχλ νη 

δπζιεηηνπξγίεο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζε κηα δηεξγαζία  

7. Γεκηνπξγία, έιεγρνο θαη εθαξκνγή ζπζθεπψλ θαη εξγαιείσλ πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηε δηεξγαζία απφ ζθάικαηα   

Δπεηδή επηδίσμε θαη ζηφρνο θάζε νξγαληζκνχ είλαη λα παξάγεη θαη λα πξνζθέξεη 

πάληα ζηνλ πειάηε πξντφλ πνπ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο εθαηφ ηνηο εθαηφ, είλαη 

ζρεδφλ αδχλαην ν ζηφρνο απηφο λα επηηπγράλεηαη κε επηζεψξεζε θάζε εθξνήο αθνχ 

έρεη ήδε νινθιεξψζεη ηελ δηαδξνκή ηνπ ζηελ παξαγσγή.  Ζ πνηφηεηα πξέπεη λα 

εκθπζείηαη ζην παξαγφκελν θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο θαη 

πξέπεη λα ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα κέζσλ γηα επηδηνξζψζεηο ησλ ιαζψλ ελ ηε γελέζεη 

ηνπο.  Με ηε εθαξκνγή ηερληθψλ πξφιεςεο θαη δηφξζσζεο ζθαικάησλ νη Goldsby 

θαη Martichenko (2005, ζ. 188) ζεσξνχλ πσο έλαο νξγαληζκφο επηηπγράλεη ηηο 

παξαθάησ σθέιεηεο:  

1. Μείσζε επαλεπεμεξγαζίαο 

2. Μείσζε παξαγσγήο scrap 

3. Μείσζε ηνπ ξίζθνπ 

4. Μείσζε ηεο δηαθχκαλζεο 

5. Μείσζε ηεο πνιππινθφηεηαο 

Κιείλνληαο ηελ παξνπζίαζε ηεο ηερληθήο poke yoke, ππάξρεη ν θίλδπλνο λα κείλεη ε 

εληχπσζε πσο ε ηερληθή απηή είλαη απνηειεζκαηηθή κφλν γηα κηα βηνκεραληθή 

επηρείξεζε. Απηφ είλαη ελ κέξεη αιήζεηα θαη ζπκβαίλεη ηφζν επεηδή ε ―θαηαγσγή‖ ηεο 

ηερληθήο είλαη έλαο βηνκεραληθφο θιάδνο φπσο ε απηνθηλεηνβηνκεραλία αιιά θπξίσο 

επεηδή, φπσο ζεκεηψλνπλ νη McCarty et al (2005, ζ. 239) , δελ ππάξρεη ε εμνηθείσζε 

απφ ζηειέρε επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνκέα ππεξεζηψλ ή γεληθά εθηφο ηνπ παξαγσγηθνχ 

ηνκέα αιιά αζρνινχληαη κε βειηησηηθέο πξνζπάζεηεο. Κη φκσο, ζεκεηψλνπλ, πσο ηα 

ίδηα απηά ζηειέρε εθαξκφδνπλ θαη αλαπηχζζνπλ ηξφπνπο ζσξάθηζεο απφ ζθάικαηα 

θαη αζηνρίεο. Με ηνλ επίινγν απηφ, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε ηερληθή poke yoke ή 

πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ζθαικάησλ ή φπσο αιιηψο βαπηηζηεί είλαη κηα απιή ζηε 

ζχιιεςε, σζηφζν απνηειεζκαηηθή πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε, ζηα πιαίζηα κηαο 

πξσηνβνπιίαο πνηφηεηαο φπσο απηή πνπ εξεπλάηαη ζηε παξνχζα εξγαζία.  
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3.7.1.3 Κπθιηθό Γηάγξακκα ή ράξηεο Αιιειεπηδξάζεσλ Hand-off  

Σν θπθιηθφ δηάγξακκα ή ράξηεο Hand-off, πνπ ζε ειεχζεξε κεηάθξαζε ζεκαίλεη 

ράξηεο αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ κηαο δηεξγαζίαο, είλαη έλα 

απφ ηα πην απιά εξγαιεία ζε έλα πξφγξακκα Έμη ίγκα ππφ ηε ιηηή πξνζέγγηζε 

δηνίθεζεο. Δίλαη έλα ηζρπξφ εξγαιείν ηφζν γηα ζθνπνχο αλάιπζεο δεδνκέλσλ φζν θαη 

γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ.  

Οπζηαζηηθά ρξεζηκνπνηείηαη σο θξίθνο ζχλδεζεο κεηαμχ δηάθνξσλ ζηνηρείσλ. 

Ολνκάδεηαη θπθιηθφ κηαο θαη ιακβάλεη ηελ κνξθή θχθινπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

πεξηγξάθεηαη ε φιε δηεξγαζία (βι. εηθφλα 3.7.1).   

 

 

Δηθφλα 3.7.1 Τπφδεηγκα θπθιηθνχ δηαγξάκκαηνο ή Υάξηεο Hand-off 

(Αιιειεπηδξάζεηο) 

Πεγή: Wedgwood, I. (2006), ―Lean Sigma: A Practitioner's Guide‖, Prentice Hill, p. 

190-192 
 

Ηζηνξηθά, ν πξψηνο εηζεγεηήο απηνχ ηνπ εξγαιείνπ, φπσο πιεξνθνξνχκαζηε απφ 

ηνπο Kubiak θαη Benbow (2009, 88-89) είλαη ν Blazey ζην βηβιίν ηνπ ―Insights to 

Performance Excellence (2008). Ο ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνίεζε απηφ ην εξγαιείν 

ψζηε λα δείμεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ ηνπ 

Βξαβείνπ Πνηφηεηα Baldrige. Έηζη, ζηελ εηθφλα 3.7.1 εχθνια κπνξεί θάπνηνο λα 

αληηθαηαζηήζεη ηα αξηζκεκέλα ζεκείν κε νπνηνδήπνηε άιιν παξάγνληα πνπ 

πεξηγξάθεη ηα ζηάδηα θαη βήκαηα κηαο δηεξγαζίαο (π.ρ. ηκήκα νξγαληζκνχ, 

δηαδηθαζία θ.α.). Ζ θαηεχζπλζε πνπ έρνπλ ηα βέιε ηνπ δηαγξάκκαηνο δειψλνπλ ηε 
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ξνή πνπ αθνινπζεί ην πξντφλ, ε ππεξεζία, ε πιεξνθνξία ή φ,ηη άιιν είλαη αλαγθαίν 

γηα παξαθνινχζεζε. Ζ ρξεζηκφηεηα απηνχ ηνπ κέζνπ έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο κε 

εχθνιν θαη πεξηγξαθηθφ ηξφπν, γξήγνξα, κπνξεί λα αλαδείμεη ζρέζεηο κεηαμχ δπν ή 

πεξηζζφηεξσλ δηαδνρηθψλ βεκάησλ κηαο δηεξγαζίαο θαη λα αλαδείμεη πηζαλά ζεκεία 

ζπκθφξεζεο (bottlenecks).   

Γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κε ηε βνήζεηα απηνχ ηνπ δηαγξάκκαηνο ηα κέιε ηεο 

νκάδαο δεκηνπξγνχλ δπν δηαδνρηθά δηαγξάκκαηα. Σν πξψην πεξηγξάθεη ηελ 

θαηάζηαζε σο έρεη, πξηλ ηηο δηνξζψζεηο ή αιιαγέο, ελψ ην δεχηεξν αληηθαηνπηξίδεη 

ηελ κειινληηθή, βειηησκέλε θαηάζηαζε (Wedgwood, 2006, 192).  

3.7.2 Ζ Οξγάλσζε ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο βειηηώλεη ηελ επηθνηλσλία 

 

Αλ θαη θαληάδεη πεξίεξγν πνιιέο εηαηξείεο, σζηφζν, δελ είλαη  νξγαλσκέλεο κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εθηεινχληαη νη επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο απνηειεζκαηηθά θαη 

απνδνηηθά. Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο θαηαξηίδνπλ ηα νξγαλνγξάκκαηά ηνπο θαη 

νξγαλψλνπλ ηε δνκή ηνπο αλά ιεηηνπξγίεο (functions) ή αλά ηκήκαηα (departments) 

ρσξίο λα ιακβάλεηαη σζηφζν ππφςε αλ ε ζπλνιηθή ξνή πιεξνθνξηψλ θαη ε θαιή 

ιεηηνπξγία δηαζθαιίδεηαη (Locher, 2007, ζ. 55). Με ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο 

ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο, κηα λέα νπηηθή δίλεηαη 

ζηνλ νξγαληζκφ θαη απνθηά πξφζβαζε ζε ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Ο νξγαληζκφο 

απνθηά πξφζβαζε ζε ηερληθέο βειηίσζεο γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε φιεο ηεο δνκήο 

ηνπ αιιά θαη ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην 

πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.       

Ο έλαο απφ ηνπο δπν ππιψλεο ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο 

πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο είλαη ε Ληηή Γηνίθεζε ή Ληηή Παξαγσγή, φπσο είλαη γλσζηή 

ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. ηελ πξνζπάζεηα απνκάθξπλζεο ηνπ ―ιίπνπο‖ ινηπφλ απφ 

κηα επηρείξεζε δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδνληαη νη κηθξέο θαη ζηαδηαθέο αιιαγέο πνπ 

πξέπεη λα γίλνπλ αθφκα θαη ζηα πην απιά θαη θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη κηα επηρείξεζε θαη νδεγνχλ ζε δπζιεηηνπξγίεο θαη 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηεο. Ζ αθαηαζηαζία θαη ε πνιππινθφηεηα ζην ρψξν δνπιεηάο 

νδεγεί ζε ράνο, θαη ην ράνο δεκηνπξγεί αρξείαζηεο ζπαηάιεο. Θεκειηψδεο αξρή ηεο 

Ληηήο Γηνίθεζεο είλαη ε θαηαπνιέκεζε απηψλ αθξηβψο ησλ δπζάξεζησλ θαηλνκέλσλ 

κε ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζε, ζηα ηαπσληθά γλσζηή σο Kaizen. Έλα νξγαλσκέλν 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο, είηε πξφθεηηαη γηα έλα εξγαζηήξην, έλα γξαθείν ή αθφκα έλα 

νιφθιεξν εξγνζηάζην, είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ψζηε νη εξγαδφκελνη λα είλαη  

απνδνηηθνί, πιήξσο ιεηηνπξγηθνί, λα αηζζάλνληαη άλεηα θαη αζθαιήο (Goldsby & 

Martichenko, 2005, ζ. 235 θαη Basu, 2009, ζ. 119). πλεπψο, απιέο θαη εχθνια 

εθαξκφζηκεο πξαθηηθέο ρσξίο λα απαηηνχληαη ζεκαληηθνί πφξνη, αιιά θνηλή ινγηθνί , 

είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηνχλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ κηα επηρείξεζε είλαη ζε ζέζε λα 

εμαζθαιίζεη έλα πην απνδνηηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη λα πξνζζέζεη ζηελ αμία ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνλ πειάηε ηνπο.   
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Ζ ινγηθή πίζσ απφ κηα λέα κνξθή νξγάλσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, φπσο πξνηάζζνπλ 

νη ηερληθέο ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο 

δηνίθεζεοείλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ε 

θνηλνπνίεζε ζπκβάλησλ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο θαιχηεξεο επηθνηλσλίαο γηα ηελ 

εμάιεηςε ησλ θαζπζηεξήζεσλ, ησλ αζπλελλνεζηψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ 

νκαιή δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ. Οη ηερληθέο αθνινπζνχλ ηελ θνηλή ινγηθή θαη ηελ 

απιφηεηα ηεο εθαξκνγήο. Οη νξγαληζκνί πξέπεη λα αλαδεηνχλ θαη λα επηδεηνχλ 

αιιαγέο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ην αληαγσληζηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα θαη λα 

δηαηεξνχλ ηελ ηθαλφηεηα γξήγνξεο απφθξηζεο ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη ηεο 

αγνξάο. Οη Goldsby θαη Martichenko (2005, ζ. 235) ζεκεηψλνπλ πσο έλαο 

νξγαληζκφο πνπ εθαξκφδεη ηε κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο 

πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο έρεη ζαλ θχξην ραξαθηεξηζηηθφ θνπιηνχξαο ηελ ηάμε. Έλα 

ηαθηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο κεηαθέξεη ην κήλπκα ηεο πεηζαξρίαο ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη απεηθνλίδεη κηα αηκφζθαηξα πνηφηεηαο πξνο ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ φπσο είλαη νη πειάηεο, νη πξνκεζεπηέο ή νη ππφινηπνη ελδηαθεξφκελνη. 

Κχξην εξγαιείν ζε κηα ηέηνηα ηερληθή εμεπγεληζκνχ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο είλαη θα ηα 

5S, φπσο παξνπζηάζηεθαλ λσξίηεξα ζηελ παξνχζα. Ζ δηαηήξεζε ινηπφλ ελφο 

θαζαξνχ θαη αζθαινχο πεξηβάιινληνο εξγαζίαο απνηειεί επζχλε φισλ ησλ κειψλ 

ηνπ νξγαληζκνχ θαη  κπνξεί λα απνηειέζεη ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα έλα επξχηεξν 

πξφγξακκα αλαζχληαμεο θαη νξγάλσζεο (Goldsby & Martichenko, 2005, 235).  

3.7.2.1 Σερληθέο Οπηηθνύ ειέγρνπ Γηνίθεζεο  (Visual Control Techniques)   

ηνπο νπηηθνπνηεκέλνπο ειέγρνπο ησλ δηεξγαζηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη πίλαθεο 

αλαθνξψλ θαη δείθηεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν πνπ βνεζνχλ ψζηε λα:   

 Καζνξίδνληαη θαη  λα αλαθνηλψλνληαη νη πξνηεξαηφηεηεο εξγαζίαο  

 Αλαθνηλψλνληαη  αλ επηηπγράλνληαη νη πξνθαζνξηζκέλνη ζηφρνη 

 Καηαλννχληαη θαιχηεξα ε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηνπ πξντφληνο  

 Αλαγλσξίδνληαη εχθνια θαη γξήγνξα νη αλσκαιίεο ηνπ ζπζηήκαηνο  

 Δίλαη νξαηέο νη ηππνπνηεκέλεο εξγαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ  

 Γηαζθαιίδεηαη ε θνηλνπνίεζε θαη ε θαιή επηθνηλσλία αλαθνξηθά κε ηηο 

επηδφζεηο ησλ εξγαζηψλ  

 Παξνπζηάδνληαη φια ηα θξίζηκα ζεκεία ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ε θαηάζηαζή 

ηνπο  

 Αλαηξνθνδνηνχλ νη εξγαδφκελνη θαη φινη νη εκπιεθφκελνη ζηελ παξαγσγή κε 

πιεξνθνξίεο  

 Μεηψλνληαη νη ζπλεδξίεο (meetings) θαη λα εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο  

Γηα λα πινπνηεζνχλ φια ηα πξνεγνχκελα ηξείο θχξηεο θαηεγνξίεο ζεκάλζεσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλεζέζηεξα ζε έλα ρψξν εξγαζίαο  

1. Δλδείμεηο αζθαιείαο 
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Δίλαη φιεο νη ζεκάλζεηο πνπ πξνεηδνπνηνχλ γηα ηπρφλ θηλδχλνπο, γηα ηα κέηξα 

αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη, γηα ην ληχζηκν ζην ρψξν παξαγσγήο θ.α.   

2. πλνπηηθνί πίλαθεο θαη δείθηεο πνπ πεξηγξάθνπλ ζηνηρεία ηεο παξαγσγήο  

Βνεζνχλ ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ εμεξρνκέλσλ κηαο δηεξγαζίαο θαη ζηε 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ην θαηά πφζν ηεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο  

 Παξέρνπλ ηξείο θχξηεο πιεξνθνξίεο:  

 Ση εξγαζία εθηειείηαη  

 Πνηα ε ηαρχηεηα εθηέιεζεο  

3. Πίλαθεο πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή θαη ηηο δηεξγαζίεο  

Απηέο νη νπηηθέο επηζεκάλζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κεηαβηβάδνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα βειηίσζεο ή ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ 

δηεξγαζηψλ. Μέζσ απηψλ ησλ βνεζεκάησλ νη εκπιεθφκελνη απνθηνχλ γλψζε γηα 

ζηνηρεία ηεο παξαγσγήο θαη ηνπο δείθηεο απφδνζεο. (George et al, 2003, ζ. 237-239). 

 

 

Δηθφλα 3.7.2 Παξάδεηγκα ήκαλζεο γηα ελδείμεηο αζθάιεηαο θαη πγείαο 
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Ζ εθαξκνγή ηερληθψλ νπηηθνχ ειέγρνπ γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή πξέπεη λα 

επηδηψθεη ηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο, ηε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ δηεμαγσγήο ησλ 

εξγαζηψλ θαη ηε δηεπθφιπλζε νινθιήξσζεο ηεο δνπιεηάο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. Οη 

επηρεηξήζεηο πξέπεη ζπλερψο λα εζηηάδνπλ ζηηο επθαηξίεο βειηίσζεο κέζσ απηψλ ησλ 

ηερληθψλ. Σα νθέιε απφ ηε ρξήζε απηψλ ησλ ηερληθψλ είλαη ε θαιχηεξε νξγάλσζε 

ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, ε δηεπθφιπλζε ηεο δηαθίλεζεο ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ε 

βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο. Πξέπεη λα ππάξρεη κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο 

πιεξνθφξεζεο πνπ δηαθηλείηαη ηφζν εληφο φζν θαη εληφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. Γηα 

απηφ, ην επίπεδν ηεο ιεπηνκέξεηαο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ζήκαλζεο είλαη ην 

δεηνχκελν.  Αλ ε φιε πξνζπάζεηα εγθαηάζηαζεο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο γίλεη 

πξφρεηξα θαη ρσξίο πξνγξακκαηηζκφ, ηφηε νη αλακελφκελεο σθέιεηεο δελ ζα 

πξνθχςνπλ (McCarty,2005, ζ. 237).   

Ζ βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο ζε κηα επηρείξεζε νδεγεί ζε θαιχηεξε νξγάλσζε. 

Πξνπνκπφο ηέηνησλ πξαθηηθψλ θαη ηερληθψλ είλαη ε Toyota πνπ πξψηε εθάξκνζε 

απνδνηηθά, αλ θαη φρη ηφζν θαηλνηφκα, ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο. Σα πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελα είλαη νη πίλαθεο Andon θαη ην ζχζηεκα ζήκαλζεο Kanban. Με ηε 

βνήζεηα απηψλ ησλ εξγαιείσλ ειέγρεηαη θαιχηεξα ηελ πνζφηεηα πνπ παξάγεηαη, ν 

ξπζκφο παξαγσγήο θαη ηα πξνβιήκαηα θαη εκπφδηα ζηηο δηεξγαζίεο (Sharma, 2003, ζ. 

51). ια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη νη δξαζηεξηφηεηεο γηα κηα παξαγσγηθή δηεξγαζία 

έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα θαη θνηλνπνηνχληαη ζε φινπο ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 

πηα είλαη ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε κε κηα καηηά (Pojasek, 2003, ζ. 86).  Με άιια ιφγηα 

απεηθνλίδεηαη εχθνια θαη γξήγνξα φιε ε ξνή αμίαο κηαο δηεξγαζίαο ζε φινπο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο (De Konning, 2008, ζ. 5).  

 3.7.2.2 Ζ ηππνπνίεζε ησλ εξγαζηώλ είλαη κηα θαιή ζπλήζεηα  

Με ζεκείν αλαθνξάο ηε Ληηή Γηνίθεζε θαη ζεσξία, ε ηππνπνίεζε ησλ δηεξγαζηψλ, 

ζηελ αγγιφθσλε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη σο Standard Operating Procedures (SOP) 

ή Standard Work Sheets (SWT) ή απιψο σο standardization, είλαη απφ ηηο βαζηθέο 

κεζφδνπο βειηίσζεο θαη εμέιημεο γηα κηα πξσηνβνπιία πνηφηεηαο φπσο είλαη ην Έμη 

ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο. Γηα λα κπνξέζεη λα δηαηεξεζεί 

ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαζαξφ θαη ηαθηνπνηεκέλν, ρξεηάδνληαη νξηζκέλεο εξγαζίεο 

―ξνπηίλαο‖ ή αιιηψο ηππνπνηεκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Οη εξγαδφκελνη 

κπνξνχλ λα εθηεινχλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη λα δνπιεχνπλ κε πην απνδνηηθφ 

ηξφπν, φηαλ νξγαλσζνχλ θαη θαηαγξαθνχλ απηέο νη δηαδηθαζίεο ή δηαδηθαζηηθά 

βήκαηα. Μφλν ηφηε ε αξλεηηθή ρξνηά ηνπ φξνπ ξνπηίλα κεηαηξέπεηαη ζε κηα 

απνδεθηή θαη θαιψο ελλννχκελε ζπλήζεηα.  Ζ έιιεηςε ηέηνησλ 

ληνθνπκεληαξηζκέλσλ ιεηηνπξγηψλ, δηαδηθαζηψλ, εξγαζηψλ ή άιισλ δξαζηεξηνηήησλ 

είλαη κηα απφ ηεο αηηίεο πνπ εληνπίδνληαη κεηαβνιέο ζηηο εθξνέο ησλ δηεξγαζηψλ θαη 

ησλ κεζφδσλ δνπιεηάο .( Allen θαη Laure, 2007, ζ. 510-511). Έλαο νξγαληζκφο πξέπεη 

λα δεκηνπξγεί έγξαθα πνπ θαηαγξάθνπλ, παξνπζηάδνπλ θαη επεμεγνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ξφιν λα δηαδξακαηίζνπλ θαηά ηελ 

παξαγσγή ελφο πξντφληνο ή ηελ παξνρή κηαο ππεξεζίαο. Έηζη, εμνηθνλνκνχληαη 

πφξνη, κεηψλνληαη νη πεξηηηέο θαη άζθνπεο ελέξγεηεο ελψ μεδηαιχλνληαη ηπρφλ 
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παξεξκελείεο γηα ην πψο γίλεηαη ε δνπιεηά. Ζ ρξήζε απηήο ηεο ηερληθήο ηεο 

κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεοβνεζά 

έλαλ νξγαληζκφ λα εμππεξεηεί θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ησλ δηεξγαζηψλ θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη γξεγνξφηεξα ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ.  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο δελ είλαη δπλαηφ αιιά νχηε επηζπκεηφ λα ηππνπνηνχληαη 

φιεο νη εξγαζίεο ζε κηα επηρείξεζε. Ωζηφζν, ζε θάζε επηρείξεζε ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο, πνπ αλ θαη θξίζηκεο γηα ηε νινθιήξσζε κηαο δηεξγαζίαο, 

παξά ηαχηα είλαη δηαδηθαζηηθέο θαη δηεθπεξαησηηθέο θαη επαλαιακβαλφκελεο. Θα 

ήηαλ ιάζνο σζηφζν, λα ζεσξεζνχλ ειάζζνλνο ζεκαζίαο κηαο θαη πνιιέο απφ απηέο 

δχλαηαη λα δηαδξακαηίδνπλ θξίζηκν ξφιν γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε κηαο 

δηεξγαζίαο, παξαγσγή ελφο πξντφληνο, παξνρή ππεξεζίαο ή γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ (εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ). Ζ ηππνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ε δεκηνπξγία 

εγγξάθσλ (documents) πνπ πεξηγξάθνπλ ην πψο πξέπεη απηέο λα εθηεινχληαη είλαη 

δσηηθφ ζηνηρείν θάζε πξνζπάζεηαο βειηίσζεο, φπσο θνκίδεη ε κεζνδνινγία DMAIC 

(Έμη ίγκα) ή ε θηινζνθία Kaizen (Ληηή Γηνίθεζε). Μηα ζηάληαξ δηαδηθαζία είλαη 

κηα πξνθαζνξηζκέλε αιιεινπρία δξαζηεξηνηήησλ πνπ νξγαλψλνληαη κε ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα. Οπζηαζηηθά είλαη νη ―θαιέο πξαθηηθέο‖ 

γηα ην πψο ε εκπεηξία έρεη δείμεη φηη γίλεηαη κηα εξγαζία πνπ επαλαιακβάλεηαη 

κεηψλνληαο ηηο δηαθπκάλζεηο επίδνζεο (McCarty et al, 2005, ζ. 233). Απφ απηή ηελ 

ηερληθή επσθεινχληαη ηφζν νη βηνκεραλίεο φζν θαη εηαηξίεο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

Μεηαμχ ησλ θχξησλ σθειεηψλ ζεσξνχληαη:  

 Ζ κείσζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο απφδνζεο γηα κηα εξγαζία, αλεμαξηήησο 

ηνπ εξγαδνκέλνπ πνπ ηελ εθηειεί 

 Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηεξγαζίαο 

 Ζ εμάιεηςε ηεο ζπαηάιεο θαη ησλ πεξηηηψλ ελεξγεηψλ 

 Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

 Ζ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο 

Γχν απφ ηα πην ρξήζηκα εξγαιεία ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα είλαη ηα ηππνπνηεκέλα 

έγξαθα εξγαζίαο (Standard Worksheets) θαη ηα έγξαθα εμηζνξξφπεζεο ηνπ θφξηνπ 

εξγαζίαο (Workload Balancing Worksheets). Με ηα ρξήζε απηψλ ησλ εξγαιείσλ 

δηαζθαιίδεηαη ε απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αξγφηεξα ζα είλαη κηα θαιή πεγή 

γηα επαιήζεπζε, δηνξζψζεηο θαη βειηηψζεηο. ηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο φια ηα 

παξαπάλσ ζεσξνχληαη απηνλφεηα θαη εθαξκφδνληαη ζπλερψο (McCarty et al, 2005, 

ζ. 233).  
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Δηθφλα 3.7.3 Παξάδεηγκα Σππνπνηεκέλνπ Δγγξάθνπ Δξγαζίαο 

Πεγή: McCarty, T., Daniels, L., Bremer M., Gupta, P., Heisey, J. θαη Mills, K. (2005) 

―Six Sigma Black Belt Handbook‖, Motorola University, ζ. 234   

Ζ ηππνπνίεζε είλαη ζηαζεξά έλα δσηηθφ δήηεκα ελδηαθέξνληνο γηα φζνπο 

αζρνινχληαη κε ην ηε κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο 

δηνίθεζεο. Σππνπνηψληαο ηηο εξγαζίεο απνθηάκε γλψζε γηα ηηο εηζξνέο πνπ 

ρξεηάδνληαη, ηα δηαδηθαζηηθά βήκαηα πνπ απαηηνχληαη, ην ρξφλν νινθιήξσζεο θάζε 

βήκαηνο ηεο δηεξγαζίαο θαη ηέινο ην ηειηθφ πξντφλ ηεο φιεο πξνζπάζεηαο, φπσο 

απεηθνλίδεηαη ζην παξαπάλσ ζρήκα. Γελ πξέπεη φκσο απιά λα ηππνπνηείηαη κηα 

δηαδηθαζία, αλ πξψηα δελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θαη θαηαγξαθεί νη αλαγθαίεο εηζξνέο, 

ηα βήκαηα θαη νη εθξνέο ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ θαηαγξαθή νθείιεη λα είλαη ζαθήο, απιή 

θαη πξνζηηή γηα θάζε ελδηαθεξφκελν. Ζ ζεκαζία ησλ εγγξάθσλ είλαη ζπνπδαία γηα 

ηα κέιε πνπ έρνπλ επσκηζηεί κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο 

πνηφηεηαο, κηαο θαη ζα είλαη απφ ηα πξψηα ζεκεία αλαθνξάο φπνπ ζα ζηξαθνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπλ ηηο δηεξγαζίεο γηα λα ηηο θαηαλνήζνπλ θαη λα εληνπίζνπλ 

ηα πξνβιεκαηηθά ζεκεία, πνπ ρξήδνπλ βειηηψζεσλ(Goldsby θαη Martichenko, 2005, 

ζ. 233).  

Με ηελ θαζηέξσζε ζηάληαξ δηαδηθαζηψλ νη εξγαδφκελνη ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ζε 

ζέζε λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ θαη άξα λα πξνάγεηαη έλαο ηππηθφο, επζχο θαη απνδνηηθφο 

ηξφπνο δηνίθεζεο πνπ δηαζθαιίδεη πσο νη εθηεινχκελεο εξγαζίεο αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ (Cournoyer, 2010, ζ. 8). Πιένλ, 

ππάξρεη έλα εξγαιείν πνπ θνηλνπνηεί ζηνπο εξγαδνκέλνπο θάζε ιεπηνκέξεηα ησλ 

εξγαζηψλ θαη ζπλεπψο ππάξρεη έλαο νδεγφο φρη απιψο γηα ην πψο γίλεηαη ε δνπιεηά 
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αιιά πσο πξέπεη λα γίλεηαη γηα λα γίλεηαη ζσζηά. Έηζη, δηαζθαιίδεηαη ν θαιχηεξνο 

έιεγρνο, νξγάλσζε θαη ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ πιηθψλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο 

ζπλδξάκνπλ ζηελ εμέιημε θαη βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ δηεξγαζηψλ φπσο 

επηδηψθεη θάζε πξφγξακκα βειηίσζεο πνηφηεηαο.  

3.8 Νέεο ηάζεηο - Νέα εξγαιεία θαη ηερληθέο ηεο κεζνδνινγίαο  

  

Σν ―λέν‖ θχκα ηεο πνηφηεηαο φπσο θάπνηε νλνκάζηεθε έρεη σο ηψξα δηαγξάςεη  κηα 

πνξεία ζαξάληα θαη πιένλ εηψλ. Ζ κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα πξσηνεκθαλίζηεθε 

ζηηο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο (business unit) ηεο Motorola ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 80 ελψ, ε Ληηή πξνζέγγηζε έιθεη ηελ θαηαγσγή ηεο απφ ηελ Toyota θαη ην 

Toyota Production System (TPS), ζρεδφλ κηζφ αηψλα πίζσ. Οη πξσηνβνπιίεο απηέο 

μεθίλεζαλ θαη σο έλα κεγάιν βαζκφ βξήθαλ ζηήξηγκα ζηα εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο 

πνπ είραλ νη επαγγεικαηίεο ζηε δηάζεζή ηνπο ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ ηεο επνρήο 

ηνπο. Σα θιαζζηθά εξγαιεία σζηφζν, αλ θαη εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ ηνλ 

αθξνγσληαίν ιίζν γηα θάζε λέα ηέηνηα πξνζπάζεηα, πνιιέο θνξέο δελ αξθνχλ ψζηε λα 

θαιχςνπλ ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ. ε έλα πεξηβάιινλ φπνπ ε 

ηερλνινγία εμειίζζεηαη γνξγά θαη νη εμειίμεηο ζηελ αγνξά κπνξνχλ λα εθπιήμνπλ 

αθφκα θαη ηνπο πην νξακαηηθνχο εγέηεο είλαη αλάγθε γηα θαηλνηνκία θαη λέεο 

επηινγέο.  

Μηα ηέηνηα αλάγθε είλαη ζε ζέζε λα θαιπθζεί κε ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε κέζσλ πνπ 

ζπκβαδίδνπλ κε ηελ επνρή ηνπο θαη ηα νπνία δίδνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα 

εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο πνπ έλα εμειηγκέλν ηερλνινγηθά πεξηβάιινλ πξνζθέξεη. 

Σα κνληέια πξνζνκνίσζεο (simulation modeling) είλαη έλα εξγαιείν πνπ έρεη 

πξνθχςεη απφ ην βηνκεραληθφ θιάδν ηεο νηθνλνκίαο, θαη βνήζα ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε 

βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, σζηφζν, έρνπλ γίλεη 

άικαηα ζηελ εμέιημε απηνχ ηνπ κέζνπ. Κπξίσο, ιφγσ ησλ λέσλ βειηησκέλσλ 

ινγηζκηθψλ (software) πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη ησλ εθαξκνγψλ απηψλ ζε κηα 

πιεηάδα πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηνπ επηρεηξείλ.   

Με ηε βνήζεηα ησλ κέζσλ απηψλ, νη επηρεηξήζεηο είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάδνπλ 

απνδνηηθφηεξα ηελ παξαγσγή θαη ηα επηρεηξεκαηηθά ηνπο ζπζηήκαηα, έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ηεο εμαθξίβσζεο θαη ηεο επηινγήο κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ 

επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη είλαη ζε ζέζε λα βειηηψλνπλ ηνπο δείθηεο απφδνζήο 

ηνπο. πλέπεηα ησλ παξαπάλσ, είλαη ε δξακαηηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο, ε επίηεπμε 

ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζηφρσλ θαζψο θαη ε πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ 

θεξδψλ (El-Haik θαη Al-Aomar, 2006, ζ. 74).  

Πξφζθαηα, νη επαγγεικαηίεο ηεο κεζνδνινγίαο Έμη ίγκα, άξρηζαλ λα 

αληηιακβάλνληαη ηελ νπζηψδε ππνβνήζεζε πνπ ηα κνληέια πξνζνκνίσζεο κπνξνχλ 

λα δψζνπλ ζην ζρεδηαζκφ, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηε ζπλερή βειηίσζε. Δίλαη 

έλα εξγαιείν θιεηδί γηα ηελ αλαπαξάζηαζε θαη ηε κνληεινπνίεζε ησλ δηεξγαζηψλ 

παξαγσγήο θαη ησλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο ππφ ην πξίζκα ησλ ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ 
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θαη ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο.  ην πιαίζην ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα κειέηεο 

αλαθνξηθά κε ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ πνηφηεηα, ην απφζεκα, ηε ξνή, ηελ 

απνδνηηθφηεηα, ηνπο ρξφλνπο απφθξηζεο θαη ηα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο έδεημαλ πσο ηα 

κνληέια πξνζνκνίσζεο επέδεημαλ κηα ζεηξά απφ πξνηεξήκαηα φπσο ηα παξαθάησ:  

 Αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο/δηνίθεζεο  

 Αμηνιφγεζε  

 Πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο 

 Αλάιπζε ελδερνκέλσλ (what if ) 

 Βειηηζηνπνίεζε  (El-Haik θαη Al-Aomar, 2006, ζ. 74) 

Μνληέια Πξνζνκνίσζεο  

Με ηε θαηάιιειε εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία  ηα κνληέια πξνζνκνίσζεο είλαη έλα 

ελδεδεηγκέλν εξγαιείν γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ βεκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο DMAIC 

ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ππφ ην πξίζκα ηεο Ληηήο Γηνίθεζεο. Αξρηθά, κηα 

εηζαγσγή ζηα ζεκειηψδε ζηνηρεία ηεο πξνζνκνίσζεο κπεί ηνλ αλαγλψζηε. 

Αθνινχζσο, ην εχξνο ειαηηψλεηαη θαη παξνπζηάδεηαη κηα απφ ηεο ηερληθέο ηεο 

πξνζνκνίσζεο κνληέισλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε project ηνπ Έμη ίγκα, 

γλσζηή θαη σο Πξνζνκνίσζε Μφληε Κάξιν (Monte Carlo Simulation)  κε αλάινγε 

παξνπζίαζε ησλ σθειεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ. 

3.8.1 Βαζηθέο έλλνηεο γηα ηα κνληέια πξνζνκνίσζεο 

 

Σν κνληέιν (Modeling) 

Ζ δηαδηθαζία αλαπαξάζηαζεο ελφο ζπζηήκαηνο (ελφο πξντφληνο ή κηαο δηεξγαζίαο) 

γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ελφο κνληέινπ. Ο ιφγνο είλαη ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ππφ 

εμέηαζε ζπζηήκαηνο  κε φζν ην δπλαηφ απνδνηηθφηεξν νηθνλνκηθά ηξφπν. Έλα 

κνληέιν νθείιεη λα είλαη μεθάζαξν, θαηαλνεηφ θαη αθξηβέο ψζηε λα είλαη αμηφπηζην 

σο πξνο ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ, ηελ αλαιπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα θαη ηε κειινληηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ. Πεξηγξακκαηηθά ε δηαδηθαζία ηεο κνληεινπνίεζεο θαίλεηαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα. ην κνληέιν αλαπαξηζηψληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξαγκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε ηελ κνξθή ζπκβφισλ (E, R, I, C, O) κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

κίκεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Αλ θαη ην κνληέιν είλαη κηα πξνζέγγηζε ηεο 

πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο, ε πξνζέγγηζε απηή δελ πξέπεη λα παξαβιέπεη ηα θξίζηκα 

ζηνηρεία ηνπ πξαγκαηηθνχ ζπζηήκαηνο (El-Haik θαη Al-Aomar, 2006, ζ. 77-78). 
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ρήκα 3.8.1 Γηαδηθαζία Μνληεινπνίεζεο 

Πεγή: Basem El-Haik, B. θαη Al-Aomar, R. (2006) ―Simulation-Based Lean Six-Sigma and 

Design for Six-Sigma‖,John Wiley & Sons, Inc., ζ. 78 

πρλά, ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο πνηθηινκνξθίαο ελφο project Έμη ίγκα, ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ νξγαληζκνχ δελ έρεη ηελ επαξθή εκπεηξία λα αληαπεμέιζεη 

ζηηο απαηηήζεηο πνπ εγείξνληαη. ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, ινηπφλ, νη 

επηθνξηηζκέλνη κε ηε ιήςε απνθάζεσλ, βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε ηέηνηα 

κνληέια . Δίλαη ηα κνληέια απηά πνπ απνδίδνπλ κε ζηαηηζηηθά πηζηνπνηεκέλν ηξφπν 

ηηο ιχζεηο πνπ ρξεηάδνληαη ηα ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ θαη καδί ην επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο ψζηε λα εθπιεξψλνληαη νη απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ, ζε έλα επίπεδν 

πνηφηεηαο φπσο ην Έμη ίγκα ππφζρεηαη (Rupa M. θαη Jiju A., 2005, ζ. 751-752).  

Ζ πξνζνκνίσζε (Simulation)  

Ζ πξνζνκνίσζε είλαη έλαο επξένο γλσζηφο φξνο, θπξίσο ιφγσ ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ, θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απεηθφληζε κηαο δηεξγαζίαο ή ελφο 

πξντφληνο. Γεληθά, ιέγνληαο πξνζνκνίσζε ελλννχκε ηελ κίκεζε κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο ελφο πξαγκαηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή, εζηηάδνληαο ην ελδηαθέξνλ ζηε δηεξγαζία, ηελ ξνή θαη ηε δπλακηθή ηνπ 

ππφ εμέηαζε ζπζηήκαηνο. πλεπψο, πξνζνκνίσζε είλαη ε απιή αλαπαξάζηαζε ελφο 

απζεληηθνχ πξνηχπνπ. (El-Haik θαη Al-Aomar, 2006, ζ. 85).  Παξαδείγκαηα 

κπνξνχκε λα βξνχκε ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο κηαο ηξάπεδαο, ζηελ γξακκή 
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ζπλαξκνιφγεζεο ελφο εξγνζηαζίνπ θαη αιινχ. Αθνινπζεί ε ζρεκαηηθή απεηθφληζε 

ηεο έλλνηαο ηεο πξνζνκνίσζεο.  

 

 

ρήκα 3.8.2 Ζ πξνζνκνίσζε ελφο πξαγκαηηθνχ ζπζηήκαηνο 

Πεγή: : Basem El-Haik, B. θαη Al-Aomar, R. (2006) ―Simulation-Based Lean Six-Sigma and 

Design for Six-Sigma‖,John Wiley & Sons, Inc., ζ. 86 

Ζ ρξήζε πξνζνκνίσζεο εθαξκφδεηαη φηαλ ε πνιππινθφηεηα ηνπ κνληέινπ δελ είλαη 

δπλαηφ λα απεηθνληζηεί κε θάπνηα άιιε ηερληθή. Ζ πνιππινθφηεηα νθείιεηαη θπξίσο 

ζηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:  

Σν ζύζηεκα είλαη αζηαζέο θαη κπνξεί λα έρεη ηπραία ραξαθηεξηζηηθά (stochasticity) - Ζ 

πξνζνκνίσζε είλαη έλαο επέιηθηνο θαη ρξήζηκνο κεραληζκφο πνπ εληνπίδεη ηελ 

αβεβαηφηεηα πνπ ζπλεπάγεηαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο πεξηνξηζηηθά 

εκπφδηα.  

Γπλακηθή ζπκπεξηθνξά - ην ζχζηεκα κπνξεί λα κεηαβάιεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Πξνζνκνίσζε γηα ηέηνηα ζπζηήκαηα είλαη πνιχ ρξήζηκε 

κηαο θαη επηδεηθλχνπλ ηελ θαηάιιειε επειημία ζηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ 

δεηεκάησλ.  

Μεραληζκόο αλάδξαζεο – πξέπεη λα ππνινγίδνληαη νη αληηδξάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη αλαθνξηθά κε κηα δηεξγαζία θαη πνπ έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα επεξεάδνπλ άιια βήκαηα ηεο ίδηαο δηεξγαζίαο, κε έκκεζν θαη κε 

αληηιεπηφ ηξφπν.   

Οη ηερληθέο ηεο πξνζνκνίσζεο, σζηφζν δελ είλαη ην γηαηξηθφ γηα φια ηα πξνβιήκαηα. 

Δίλαη έλα ρξήζηκν κέζν γηα ηνλ επαγγεικαηία, κφλν φηαλ ην κνληέιν ζην νπνίν 

ζηεξίδεηαη, θαη θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, θαη ηα ζηνηρεία θαη 
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ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε λα εμειίζζεηαη ην κνληέιν, 

αληαπνθξίλνληαη θαη κηκνχληαη ηελ πξαγκαηηθή πεξίπησζε. Ζ πξνγλσζηηθή 

δπλαηφηεηα απηνχ ηνπ εξγαιείνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην πφζν θαιά 

δηαθξηβσκέλν είλαη ην κνληέιν απηφ θαζ εαπηφ θαη απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα ηε 

κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα. (Rupa θαη Antony, 2005, ζ. 753, 757).  

3.8.2 Πξνζνκνίσζε Μόληε Κάξιν – Monte Carlo Simulation  

 

Σα κνληέια πξνζνκνίσζε δηαθξίλνληαη ζε δπν επξείεο θαηεγνξίεο: ηα ζηαηηθά θαη ηα 

δπλακηθά. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν θαηεγνξηψλ έγθεηηαη ζην φηη ζηα ζηαηηθά 

κνληέια ην ζχζηεκα δε παξνπζηάδεη κεηαβνιέο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ελψ ζηα 

δπλακηθά ην ζχζηεκα κπνξεί λα αιιάδεη. Ζ πξνζνκνίσζε Μφληε Κάξιν είλαη έλα 

εξγαιείν γηα ζηαηηθά κνληέια, δειαδή κνληέια ζπζηεκάησλ φπνπ ε κηα κεηαβιεηή 

παξακέλεη ζηαζεξή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ο Basu (2009, ζ. 188) δίλεη ηνλ 

αθφινπζν νξηζκφ γηα απηφ ην εξγαιείν:  

―…ε πξνζνκνίσζε ελόο πεηξάκαηνο ώζηε λα πξνζδηνξηζηεί ε πηζαλόηεηα γηα έλαλ 

πιεζπζκό ή έλα γεγνλόο κε ηε ρξήζε ηπραίνπ δείγκαηνο σο πξνο απηέο ηηο ζπληζηώζεο.‖   

 

 

Γηάγξακκα 3.8.1 Γπλακηθή θαη ζηαηηθή αληίδξαζε κνληέινπ 

Πεγή: Basem El-Haik, B. θαη Al-Aomar, R. (2006) ―Simulation-Based Lean Six-Sigma and 

Design for Six-Sigma‖,John Wiley & Sons, Inc., ζ. 88 

Ζ πξνζνκνίσζε Μφληε Κάξιν είλαη απνδεδεηγκέλα έλα απνδνηηθφ εξγαιείν 

πξνζνκνίσζεο, ην νπνίν ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα δνπιέςεη είλαη έλαο πίλαθαο 

ηπραίσλ αξηζκψλ ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ ελφο ππνινγηζηή. Απφ ηνλ πίλαθα 

επηιέγνληαη ηπραία ηηκέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε λα ζπκθσλήζνπλ κε ηελ 
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θαηαλνκή πηζαλνηήησλ. Με ζσζηή ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ 

έγθπξεο θαη αμηνπνηήζηκεο πξνβιέςεηο ηνπ ζπζηήκαηνο (Goldman et al, 2003, ζ. 

293).  

Ζ πξνζνκνίσζε Μφληε Κάξιν, κε ηε κνξθή ελφο απινχ θχιινπ φπσο ηνπ Excel, 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ηφζν ζην ζηάδην ηνπ θαζνξηζκνχ (Define), φζν θαη ζηελ 

αλάιπζε (Analyze) θαη ηελ βειηίσζε (Improve). Δίλαη έλα θξίζηκν εξγαιείν γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη έιεγρν ησλ δηεξγαζηψλ θαη ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ηνπ πνπ 

θαη πσο δεκηνπξγνχληαη νη απνθιίζεηο θαη κε πνην ηξφπν απηέο κπνξνχλ λα 

απαιεηθζνχλ ψζηε λα πξνθχςνπλ νη πνζεηέο βειηηψζεηο. 

Δθαξκνγή  

Ζ πξνζνκνίσζε Μφληε Κάξιν, δελ είλαη κηα θαηλνχξηα εθεχξεζε. Ο επηζηεκνληθφο 

θφζκνο ρξεζηκνπνηεί ην εξγαιείν απηφ γηα πάλσ απφ νθηψ δεθαεηίεο θπξίσο γηα 

επηζηεκνληθέο εθαξκνγέο (Basu, 2009, ζ. 189).  Με ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ γίλεηαη 

κα πξνζπάζεηα κνληεινπνίεζεο ελφο ζπζηήκαηνο θαη ηεο εμαγσγήο δηαθνξεηηθψλ 

ζελαξίσλ γηα λα πξνβιεθζεί πσο ζα αληαπνθξηζεί ην ζχζηεκα ζε ηπρφλ αιιαγέο. 

πλεπψο, ε πξνζνκνίσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ (Business Process) είλαη 

φκνηα κε ηελ πξνζνκνίσζε γηα θάζε άιιε κεκνλσκέλε (Discrete) δηεξγαζία (Kumar 

θαη Bhat, 2009, ζ. 1). Έηζη, εξγαιεία γηα πξνζνκνίσζε δηεξγαζηψλ (Business Process 

Tools), φπσο κπνξεί λα εθιεθζεί θαη ε πξνζνκνίσζε Μφληε Κάξιν, κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα ελφο project Έμη ίγκα. 

Ωζηφζν, ε πην θνηλή ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ εληνπίδεηαη ζε δπν ζηάδηα: ζην ζηάδην ηεο 

αλάιπζεο (Analyze) θαη ζην ζηάδην ηεο βειηίσζεο (Improve)  (Jordan, 2006, ζ. 69; 

Mehrjerdi, 2011, ζ. 84).  

Μηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε θαηαζθεπή ελφο ράξηε/ κνληέινπ (business 

process map/model), ε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ φπσο ην 

θφζηνο ή ν ρξφλνο θ.α. είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ε 

πξνζνκνίσζε. Σα βήκαηα πνπ είλαη απαξαίηεηα θαηά ηελ ρξήζε ηεο πξνζνκνίσζεο 

ζχκθσλα κε ηνπο Kumar θαη Bhat (2009, ζ. 2) είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Ζ κνληεινπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο (Business 

Process Model).  

2. Καηαλνκή ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ (ηχπνο θαη αξηζκφο) ζηηο αλάινγεο 

δξαζηεξηφηεηεο  

3. Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ρξφλνπ άθημεο ηνπ πειάηε ή φπνηαο άιιεο κεηαβιεηήο 

ζηελ δηεξγαζία, ψζηε λα θαλεξσζεί ε ζπρλφηεηα  επαλάιεςεο ηνπ ππφ 

κειέηε ραξαθηεξηζηηθνχ  

Ζ πξνζνκνίσζε Μφληε Κάξιν είλαη έλα εξγαιείν πνπ βνεζά ζηε ιήςε απνθάζεσλ, 

βάζε δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ, θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ απνθαιχπηνληαο ηηο 

πεγέο πνπ ηα δεκηνπξγνχλ αθφκα θαη φηαλ απηέο δελ γίλνληαη εχθνια αληηιεπηέο. ην 

ζρήκα 3.8.3 παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα ξνήο γηα κηα πξαγκαηηθή πεξίπησζε 

εθαξκνγήο ηνπ εξγαιείνπ.  Σν παξάδεηγκα αθνξά ζε κηα πξαγκαηηθή πεξίπησζε 
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εθαξκνγήο ελφο ζρεδίνπ DMAIC Έμη ίγκα ζην εξγαζηήξηα ηεο ακεξηθάληθεο 

εηαηξίαο Motorola.  

Μειέηε Πεξίπησζεο: Δξγαζηήξην Δξεπλψλ Motorola (Νάλν-αγσγνί Άλζξαθα - CNTs) 

Γηεξγαζία ππό κειέηε:  Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο γηα βειηηζηνπνίεζε ησλ εθπνκπψλ 

άλζξαθα   

Πξόβιεκα: Απξνζδφθεηα αζηαζήο δηεξγαζία 

Πξνζνκνίσζε Μόληε Κάξιν: Μεηά ην ζηάδην ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ, 

ζπιιέρηεθαλ ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα λα κνληεινπνηεζεί ην ππφ εμέηαζε 

ζχζηεκα  κε ζθνπφ ηελ ππνβνήζεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο δηεξγαζίαο.  

Οθέιε πνπ πξνέθπςαλ:  Με ηε ρξήζε πξνζνκνίσζεο ην εξγαζηήξην –  

 Δληφπηζε ηελ αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα επαλαιάβεη ηε 

δηεξγαζία ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο  

 Έγηλε αληηιεπηφ πσο κε ηελ έγθαηξε ρξήζε ηεο πξνζνκνίσζεο ζα είραλ 

εμνηθνλνκεζεί πφξνη (ρξήκα) θαη ρξφλνο (ζπαηαιήζεθαλ ηνπιάρηζηνλ δπν 

κήλεο) 

 

 

 

ρήκα 3.8.3 Μεζνδνινγία πξνζνκνίσζεο γηα CNTs 
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Πεγή: Jordan D. (2008) ―Monte Carlo Simulation as a Process Control Aid‖, isixsigma 

magazine, Vol. 4, Is. 2, ζ. 69  

Απαξαίηεην γλσζηηθφ επίπεδν  

Ζ πξνζνκνίσζε Μφληε Κάξιν είλαη κηα πνιχπινθε ηερληθή ζηελ ζεσξία, ιφγσ ηεο 

εμέιημεο ησλ ινγηζκηθψλ φκσο, ν θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα βξεη ην θαηάιιειν 

πξφγξακκα ε/π ψζηε λα αληιήζεη φια ηα νθέιε πνπ έλα ηέηνην εξγαιείν κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ζηνλ ρξήζηε.  Ωζηφζν, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ ρξήζηε πξέπεη λα 

πιεξνί νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο. Υξεηάδεηαη κηα θαιή θαηαλφεζε ηεο ζηαηηζηηθήο 

θαη ησλ βαζηθψλ κεραληζκψλ πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ε ηερληθή. Δπηπιένλ, 

απαηηείηαη πξαθηηθή ελαζρφιεζε κε ην ινγηζκηθφ γηα απφθηεζε πξαθηηθήο εκπεηξίαο. 

Απαηηείηαη κηα θαηάξηηζε ζε αξθεηά πςειφ επίπεδν. Κξίλεηαη ζθφπηκν ινηπφλ, ηα 

κέιε πνπ ζα εθαξκφζνπλ ηελ ηερληθή λα είλαη εθπαηδεπκέλα γηα λα κπνξνχλ λα 

εξκελεχνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνζνκνίσζε (Basu, 2009, ζ. 

194).  

 Γπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή  

Οη πξνθιήζεηο πνπ ππνθξχπηεη έλα ηέηνην εξγαιείν είλαη αξθεηέο θαη παξεκπνδίδνπλ 

ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο. Απαηηείηαη ζσζηφο ζρεδηαζκφο 

κνληέισλ πξνζνκνίσζεο, γεγνλφο πνπ πξνυπνζέηεη ηελ αθξηβή θαη ιεπηνκεξή 

ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δεδνκέλσλ. Σν κνληέιν πνπ 

πξνθχπηεη πξέπεη λα αθνξά ηελ ππφ κειέηε δηεξγαζία ή πξντφλ, θαη άξα δελ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ έηνηκα κνληέια (Kumar, 2009, p. 2). Δπηπιένλ δπζθνιίεο 

πξνθχπηνπλ εμαηηίαο:  

 Σεο πνιχπινθεο κεζνδνινγίαο ηνπ εξγαιείνπ πνπ δχζθνια γίλεηαη θαηαλνεηή 

απφ φια ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ.  

 Σεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο (Ζ/Τ, ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θ.α. ) κηαο θαη ν 

φγθνο ησλ δεδνκέλσλ απαηηεί ηέηνηα επεμεξγαζία πνπ ε θιαζζηθή κέζνδνο 

―κνιχβη-ραξηίί‖ ζα ήηαλ θνπηψδεο θαη ρξνλνβφξα  

 Σεο ηάζεο ησλ ζηειερψλ λα απνθεχγνπλ φ,ηη πιήξσο δελ θαηαλννχλ θαη λα 

αξθνχληαη ―ζε θάηη πνπ είλαη ζρεδφλ ζσζηφ απφ θάηη πνπ είλαη ηειείσο 

ιάζνο‖ (Basu, 2009, 194). 

Οθέιε από ηε ρξήζε  

Ζ πξνζνκνίσζε Μφληε Κάξιν πξνζθέξεη νθέιε θαη αμία ζηελ επηρείξεζε. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κηαο θαη:  

 Με ηελ πξνζνκνίσζε ππνινγίδεηαη ηφζν ε δηαθχκαλζε ηεο δηεξγαζίαο, φζν 

θαη νη αβεβαηφηεηεο πνπ ελέρεη απηή 

 Δίλαη δπλαηφ λα ειεγρζνχλ πνιιέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γξήγνξα θαη εχθνια 

 Σα κνληέια πνπ ζρεδηάδνληαη δελ ελέρνπλ θαλέλα ξίζθν αιιά νχηε θαη 

δηαθνπέο απφ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο δηεξγαζίαο 
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 Ζ ιήςε ησλ απνθάζεσλ γίλεηαη αληηθεηκεληθά θαη βάζεη ζηνηρείσλ θαη 

δεδνκέλσλ 

 Λφγσ ηεο γξαθηθήο απεηθφληζεο ησλ ιχζεσλ είλαη έλα θαιφ κέζν γηα λα 

πεηζηνχλ ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο (Mehrjerdi, 

2011, ζ. 84).  
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Σα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θσδηθνπνηήζεθαλ θαη 

δεκηνπξγήζεθε ν πίλαθαο ΑΗ ηνπ παξαξηήκαηνο, ζπζρεηίδνληαο ηα ζηνηρεία κε ηηο 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Με ηα κνηίβα πνπ πξνέθπςαλ, αθνινχζεζε αλάιπζε ησλ 

πεξηερνκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ γηα λα γίλνπλ αληηιεπηά ηα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο γηα 

ηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα, ελψ ζε επφκελε 

ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα νθέιε πνπ επηηπγράλνληαη , νη δπζθνιίεο θαη ηα 

δηδάγκαηα απφ ηελ εκπεηξία ψζηε λα πξνθχςνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα. Σα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, παξνπζηάδνληαη κε απιφ θαη θαηαλνεηφ ηξφπν, ψζηε 

ν αλαγλψζηεο λα κπνξέζεη εχθνια θαη γξήγνξα λα απνθηήζεη κηα εηθφλα γηα ηηο 

εμειίμεηο απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο πνηφηεηαο ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ.
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4.1 Δηζαγσγή  

 

Με ηελ αλαθνξά ηνπ φξνπ Έμη ίγκα ππφ ηε Ληηή πξνζέγγηζε, κηα ζεηξά απφ απνξίεο 

θαη εξσηήκαηα πξνθχπηνπλ. Ση αθξηβψο ζεκαίλεη; Ση ζα πεη ιηηή πξνζέγγηζε; 

Τπάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηνπ Έμη ίγκα θαη απηνχ ηνπ λένπ φξνπ; Ση παξαπάλσ 

πξνζθέξεη ζε κηα επηρείξεζε ζπγθξηηηθά κε άιιεο πξσηνβνπιίεο πνηφηεηαο; Ση είλαη 

απηφ πνπ μερσξίδεη απηή ηε πξνζπάζεηα βειηίσζεο;  

Αλαδεηψληαο απαληήζεηο ζε απηέο ηηο απιέο αιιά νπζηαζηηθέο εξσηήζεηο ήηαλ ην 

έλαπζκα γηα ηελ παξνχζα πξνζπάζεηα. Σν θίλεκα ηεο πνηφηεηαο έρεη σο ηψξα 

δηαγξάςεη κηα καθξά θαη γεκάηε ηζηνξίεο επηηπρίαο πνξεία. ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο 

πνξείαο νη ζεκειηψδεηο αξρέο θαη πξαθηηθέο πνπ είδαλ ην θψο ηεο δεκνζηφηεηαο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ έρνπλ βειηησζεί θαη εμειηρζεί. Απφ ηε επνρή ησλ 

πξσηνπφξσλ, φπσο ήηαλ νη Deming θαη Juran, πνιχ έδαθνο έρεη θαιπθζεί ζην πεδίν 

αλαδήηεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο. Ζ κεζνδνινγία Έμη ίγκα κε ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο Ληηήο ζθέςεο, είλαη κηα απφ ηηο πην πξφζθαηεο εθθάλζεηο απηήο ηεο 

αλαδήηεζεο.  

Κχξηα επηδίσμε ηεο εξγαζίαο, είλαη λα εμεηάζεη απηφ ην θαηλφκελν, εζηηάδνληαο ζηα 

εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο, σο ηα κέζα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ θνκίδεη απηή ε 

πξσηνβνπιία πνηφηεηαο, ρσξίο λα επηθεληξψλεηαη ηφζν ζην πιαίζην εθαξκνγήο ή ζηε 

κεζνδνινγία. Παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο πνπ 

δηελεξγήζεθε γηα ηελ παξνχζα εξγαζία. Σν θεθάιαην ρσξίδεηαη ζε δπν ελφηεηεο. 

Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα φπσο απηά πξνέθπςαλ απφ ηε δηεζλή 

αξζξνγξαθία. Αλαιχνληαη ηα ζηνηρεία θαη γίλεηαη εξκελεία ησλ επξεκάησλ. 

Αθνινχζσο, ζην δεχηεξν ζθέινο παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα έξεπλαο γηα ηα 

εξγαιεία θαη ηε ρξήζε ηνπο. Σειηθά πξνθχπηνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα.   

 

4.2 Ζ κέζνδνο ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο 

 

Μεγάιε ζε έθηαζε θαη πινχζηα ζε εχξνο είλαη ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε 

ηε κεζνδνινγία Έμη ίγκα ππφ ηε Ληηή πξνζέγγηζε δηνίθεζεο. Αλ θαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί δνκεκέλα, έρεη θαιπθζεί κεγάιε απφζηαζε ψζηε λα εληαρζεί 

απηή ε πξσηνβνπιία πνηφηεηαο ζην πιαίζην ηεο φιεο πξνζπάζεηαο ηνπ θηλήκαηνο 

πνηφηεηαο κε έλα αξθεηά θεληξηθφ ξφιν.  ην πξνεγνχκελν θεθάιαην αλαπηχρζεθε 

θαη παξνπζηάζηεθε κηα νπηηθή αλαθνξηθά κε ηα εξγαιεία, ηηο ηερληθέο θαη ηηο 

κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε λα πινπνηεζεί εκπξάθησο έλα έξγν/πξφγξακκα 

απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο.  

ε απηή ηελ ελφηεηα, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ θαη 

πνιιψλ επηινγψλ πνπ έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηα κέιε κηαο νκάδαο έξγνπ Έμη ίγκα. 

Σα εξγαιεία, νη ηερληθέο, ηα κέζα ή φπσο αιιηψο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ηα 
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δνκηθά ζηνηρεία εθαξκνγήο ηεο πξσηνβνπιίαο Έμη ίγκα ππφ ηε Ληηή πξνζέγγηζε 

Γηνίθεζεο πνιιέο θνξέο είλαη ίζσο ππεξβνιηθφο θαη ζπλάκα απνπξνζαλαηνιηζηηθφο 

γηα ηνλ αλαγλψζηε. Ζ αλάγθε γηα εχθνιε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία απφ πιεπξάο 

αλαγλψζηε, ιεηηνπξγεί σο νδεγφο ηεο παξνχζαο πξνζπάζεηαο. Αθνχ πξνεγήζεθε ε 

αλαζθφπεζε θαη ε θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε ησλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ ζηηο 

πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ζε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ σο θαξπφο απηήο ηεο βηβιηνγξαθηθήο κειέηεο. Ο ζηφρνο ηνπ παξφληνο 

θεθαιαίνπ είλαη ε θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, πέξαλ ηεο θαηαγξαθήο 

απηψλ.   

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζεο, δπν είλαη νη θχξηνη ππιψλεο ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

έξεπλαο. Ο πξψηνο, είλαη ην πιηθφ ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ κπνξεί θαη ν αλαγλψζηεο 

λα αλαδεηήζεη θαη λα εληνπίζεη κέζσ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ φπνπ 

δεκνζηεχνληαη εξγαζίεο θαη επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ηνπ αληηθεηκέλνπ. αλ ζεκείν 

εθθίλεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεκνθηιήο θαη αμηφπηζηεο βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ. Ο δπν θχξηεο πεγέο βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ είλαη νη βάζεηο δεδνκέλσλ 

Scopus θαη Emerald. Ηδηαίηεξα ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαη 

αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηα επηθχξσζεο ησλ επξεκάησλ ήηαλ ην εμεηδηθεπκέλν 

ινγηζκηθφ πξφγξακκα γηα αλάιπζε παξαπνκπψλ (citation analysis software) H 

PoP™. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο αλαδεηήζεθαλ εθείλα ηα άξζξα 

πνπ εκθαλίδνπλ ζηνλ ηίηιν, ηε ζχλνςε  ή σο ιέμε θιεηδί ηνπο φξνπο εξγαιεία (tool), 

ηερληθέο (technique), ιηηφο (lean) θαη έμη ζίγκα (six sigma) θαη εθαξκνγή 

(implement). Ζ έξεπλα απέθεξε κηα ζπιινγή απφ 43 δεκνζηεχζεηο, νη νπνίεο κε ηε 

ζεηξά ηνπο νδήγεζαλ ζηνλ εληνπηζκφ ησλ βηβιίσλ κε ηηο πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο επί 

ηνπ ζέκαηνο.   

 Απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ εληνπίζηεθαλ θαηά ηε 

βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε, απηά πνπ ρξήδνπλ πεξεηαίξσ έξεπλαο έρνπλ 

ζπγθεληξσζεί θαη παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα Α (βι. θαη πίλαθα 4.2.1.). 

Απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο ησλ δεκνζηεχζεσλ αλαθνξηθά κε ηα εξγαιεία θαη ηηο 

ηερληθέο ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο 

δηνίθεζεο ήηαλ θαη ν εληνπηζκφο βηβιίσλ πνπ έρνπλ θαηαπηαζηεί κε ην ζέκα. Ζ 

έξεπλα νδήγεζε ζε πέληε βηβιία πνπ έρνπλ πνιιέο παξαπνκπέο ζε εξγαζίεο θαη 

δεκνζηεχζεηο γηα ηα εξγαιεία θαη ηερληθέο (George et al (2005), Goldsby θαη 

Martichenko (2005), Pyzdek et al (2003), McCarty et al (2005), Basu (2009)).   

Ο δεχηεξνο ππιψλαο ζηνλ νπνίν ζηεξίρηεθε απηή ε πξνζπάζεηα είλαη ηα 

απνηειέζκαηα έξεπλαο
1
 πνπ δηελεξγήζεθε ζε νξγαληζκνχο πνπ εθαξκφδνπλ ηελ 

κεζνδνινγία. Ζ έξεπλα δηεμήρζε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ θαη είλαη κηα απφ ηηο 

ιίγεο πξνζπάζεηεο ζπλνιηθήο θαηαγξαθήο ησλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ ηεο 

κεζνδνινγίαο γεγνλφο πνπ άπηεηαη άκεζα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, 

γηα ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. Ο ζθνπφο ηεο παξνπζίαζεο ησλ 

                                                             
1 Γεκνζηεπκέλε έξεπλα (Benchmarking Survey) ηνπ πεξηνδηθνχ iSixSigma, Ννέκβξηνο/Γεθέκβξηνο 

2009 
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εμαγφκελσλ  ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο θξίλεηαη θξίζηκνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

θαηαλφεζε, απφ πιεπξάο αλαγλψζηε, ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ 

θαηαγξαθή ησλ εξγαιείσλ/ηερληθψλ ηεο κεζνδνινγίαο θαζψο επίζεο θαη ηεο 

ρξεζηκφηεηάο ηεο γηα ηελ δηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ. Γλψκνλαο είλαη ε αμηνιφγεζε θαη 

ε βέιηηζηε δπλαηή ηεθκεξίσζε ησλ επξεκάησλ. θνπφο είλαη λα δνζεί κηα νξηδφληηα 

νπηηθή ζηηο αλαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία.  

4.3 Ο πξώηνο ππιώλαο: Οη δεκνζηεύζεηο θαη ε δηεζλήο αξζξνγξαθία   

όπσο πξνέθπςαλ θαηά ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα  

 

Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο αλαδήηεζεο ησλ πεγψλ, έπεηαη ε αλάιπζε ησλ δεκνζηεχζεσλ. πσο 

έρεη ήδε αλαθεξζεί ν θχξηνο φγθνο ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ 

έξεπλα είλαη δεκνζηεχζεηο άξζξσλ πνπ έρνπλ κε ηνλ έλα ή άιιν ηξφπν αζρνιεζεί κε 

δεηήκαηα εθαξκνγήο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ ηεο πξσηνβνπιίαο 

πνηφηεηαο ηνπ πνπ εμεηάδεηαη. Σν πην θνηλφ γλψξηζκα απηψλ ησλ δεκνζηεχζεσλ είλαη 

ε κεζφδεπζε ηεο δνπιεηάο ηνπο κέζσ κειεηψλ πεξίπησζεο (case study). 

πγγξαθείο πνιιψλ εθ ησλ δεκνζηεχζεσλ είλαη αθαδεκατθνί ηεο πνηφηεηαο άιια θαη 

έλα πνζνζηφ εμ απηψλ είλαη πξαθηηθνί ηεο πνηφηεηαο. ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα άξζξα 

πνπ κειεηήζεθαλ, παξνπζηάδεηαη κηα ηνπιάρηζηνλ κειέηε πεξίπησζεο, έλαο 

πξαγκαηηθφο νξγαληζκφο ή επηρείξεζε φπνπ εθαξκφζηεθε ε κεζνδνινγία ηνπ Έμη 

ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο. Ωο επί ην πιείζηνλ 

θαηαγξάθνπλ ηα εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο πνπ επηιέρζεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ (βι. 

Πίλαθαο 4.3.1-παξνπζηάδνληαη εθηελψο ζην Παξάξηεκα Α), εμεηάδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα απηψλ ησλ κέζσλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

θαη ηειηθά θνηλνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο φιεο πξνζπάζεηαο.  
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Πίλαθαο 4.3.1 Δξγαιεία θαη Σερληθέο ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα 

ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο  

 

Ζ δνκή ησλ πεξηζζνηέξσλ άξζξσλ πνπ εκπεξηέρνπλ κηα κειέηε πεξίπησζεο γηα 

πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Ληηνχ Έμη ίγκα παξνπζηάδεη αξθεηά θνηλά ζεκεία. Αθνχ 

γίλεη κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ 

Ληηνχ Έμη ίγκα, αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηεο ππφ κειέηε πεξίπησζεο, δειαδή ηεο 

επηρείξεζεο, απνηππψλεηαη ε ινγηθή θαη ε κεζνδνινγία πνπ επηιέγεηαη ψζηε λα 

πινπνηεζεί ην πξφγξακκα βειηίσζεο θαη ζην πιαίζην απηφ παξνπζηάδνληαη εθείλα ηα 

εξγαιεία θαη νη ηερληθέο πνπ επηιέρηεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ. πρλά γίλεηαη 

αμηνιφγεζε ηεο ρξεζηηθφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο 

ησλ κέζσλ απηψλ θαηαιήγνληαο ζηα νθέιε, ηηο βειηηψζεηο θαη ελ γέλεη ηηο αιιαγέο 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σέινο, ζε αξθεηά απφ ηα 

άξζξα νη ζπγγξαθείο δελ παξαιείπνπλ λα αλαθέξνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ 
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αληηκεηψπηζαλ, ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηνλ ηξφπν πνπ κεζφδεπζαλ ηελ επίιπζε 

ηέηνησλ θαίξησλ δεηεκάησλ σο πξνο ηελ ζεηηθή έθβαζε ηνπ εγρεηξήκαηνο.  

 

4.3.1 Σα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ πεγώλ πνπ εμεηάζηεθαλ 

 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο 

είλαη ζαξάληα ηξία (43) άξζξα θαη δεκνζηεχζεηο θαη κηα δεκνζηεπκέλε έξεπλα πνπ ζα 

ιεηηνπξγήζεη σο ζπλδεηηθφο θξίθνο γηα ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε θαη ηεθκεξίσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη.  

Αλαθνξηθά κε ηα δεκνζηεπκέλα άξζξα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή 

έξεπλα, ηα είθνζη επηά απφ απηά παξνπζηάδνπλ πξαγκαηηθά παξαδείγκαηα 

πεξηπηψζεσλ εθαξκνγήο ελφο πξνγξάκκαηνο Έμη ίγκα ππφ ηε Ληηή πξνζέγγηζε, κε 

ηε κέζνδν ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, ελψ ηα ππφινηπα θαηαπηάλνληαη κε ηηο ηερληθέο 

θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα απηήο ηεο κεζνδνινγίαο ζε πην 

ζεσξεηηθφ επίπεδν. 

 

 

Γηάγξακκα 4.3.1 Καηαλνκή άξζξσλ αλάινγα κε ην αλ αλαθέξνπλ πεξηπηψζεηο 

πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο 

πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο 

 

Σα πεξηζζφηεξα παξαδείγκαηα εθαξκνγήο αθνξνχλ βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο 

(manufacturing) ζε πνζνζηφ 39%, αθνινπζνχλ πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ζε 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ππεξεζηψλ (service) ζε πνζνζηφ 36%, ελψ ηέινο 
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παξνπζηάδνληαη θαη πεξηπηψζεηο πνπ αλήθνπλ ζε θάπνηα άιιε θαηεγνξία, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζε κηα θαξκαθνβηνκεραλία  θ.α.  

 

 

 

Γηάγξακκα 4.3.2 Καηαλνκή ησλ πεξηπηψζεσλ εθαξκνγήο αλάινγα ηνλ νηθνλνκηθφ 

θιάδν 

πγθξίλνληαο ηε ζεκαηηθή ησλ άξζξσλ πξνθχπηνπλ θαη θάπνηα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά. Ζ αλαζθφπεζε ησλ άξζξσλ πνπ εκπεξηέρνπλ κειέηε πεξίπησζεο, 

δειαδή έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν εθαξκνγήο Ληηνχ Έμη ίγκα, νδεγεί ηνλ αλαγλψζηε 

ζε κηα ―άηππε‖ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επξεκάησλ, βάζε ηνπ ζηφρνπ θαη ηνπ ζθνπνχ 

ηνπ θάζε έξγνπ . Έηζη, πέληε γεληθέο θαηεγνξίεο βειηηψζεσλ πξνθχπηνπλ θαη απηέο 

θαηαηάζζνληαη σο εμήο:  

4. Μείσζε θφζηνπο 

5. Βειηίσζε δηεξγαζηψλ 

6. Βειηίσζε ηεο ηαρχηεηαο 

7. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

8. Πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο 
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Πίλαθαο 4.3.2 Καηεγνξίεο θνηλψλ ζηφρσλ ζηα έξγα (project) ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ 

Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο 

 

Ζ θαηαγεγξακκέλε κε ηελ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο επηδίσμε κηαο 

πξσηνβνπιίαο πνηφηεηαο φπσο απηή πνπ εμεηάδεηαη θαίλεηαη πσο είλαη κηα γεληθή 

δήισζε βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο (quality improvement). Αθνινπζεί ζε πνζνζηφ 

εκθάληζεο ε δήισζε γηα έλαξμε ηνπ έξγνπ βειηίσζεο κε ζθνπφ λα βειηησζεί ε 

απνδνηηθφηεηα ησλ δηεξγαζηψλ (process improvement). Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο (cost 

reduction) είλαη άιινο έλαο ιφγνο έλαξμεο ελφο πξνγξάκκαηνο Ληηνχ Έμη ίγκα ηε 

ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ αλαθνξέο πνπ εζηηάδνπλ ζαλ επηδίσμε ηεο πξσηνβνπιίαο 

πνηφηεηαο ζε βειηίσζε ηεο ηαρχηεηαο (speed) απφθξηζεο θαη εθηέιεζεο ησλ 

δηεξγαζηψλ, κεηψλνληαο ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν νινθιήξσζήο ηνπο θαη 

εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε. Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία είλαη ε πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο 
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ζηηο δηεξγαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ (innovation), ψζηε ε επηρείξεζε λα κπνξέζεη λα 

δηαθνξνπνηεζεί θαη λα δηαηεξήζεη ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα.   ηελ 

αλαδήηεζε ησλ γεληθεπκέλσλ απηψλ ζηφρσλ θαη επηδηψμεσλ πνπ απαληψληαη απφ 

θνηλνχ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη εθαξκνγέο, ζπνπδαία είλαη θαη ε ζπλδξνκή 

ησλ De Koning et al (2008α, 2010). Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα εξεπλεηψλ, έρνπλ 

θαηαγξάςεη γεληθέο θαηεγνξίεο έξγσλ Ληηνχ Έμη ίγκα ζηηο δπν απηέο δεκνζηεχζεηο 

θαη θάλνπλ κηα αμηφινγε πξνζπάζεηα λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηηο πξνζέζεηο πνπ 

θαίλεηαη λα έρνπλ ηα κέιε ελφο νξγαληζκνχ θαηά ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο 

Ληηνχ Έμη ίγκα. Έηζη παξαζέηνληαη νη παξαθάησ γεληθέο θαηεγνξίεο θαηεπζχλζεσλ 

φπνπ ζηνρεχνπλ νη βειηηψζεηο κηαο ηέηνηαο πξσηνβνπιίαο (De Koning et al, 2008α, ζ. 

34):   

 Μείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ-θφζηνπο (βειηηψλνληαο ηε απνδνηηθφηεηα 

ησλ δηεξγαζηψλ) 

 Μείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ-θφζηνπο (κέζσ απηνκαηηζκψλ θαη 

ηππνπνίεζεο ) 

 Αχμεζε ησλ εζφδσλ (απμάλνληαο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ) 

 Αχμεζε ησλ εζφδσλ (απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ πειαηψλ πνπ 

εμππεξεηνχληαη) 

 Μείσζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ απσιεηψλ (operational losses) 

 Βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ (decision making) 

 

Απφ ηα ζηαηηζηηθά ηνπ δείγκαηνο πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ δεδνκέλα αλαθνξηθά κε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπληαθηψλ ηνπο. Έηζη, απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο πνπ 

κειεηήζεθε βξέζεθε πσο ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ νη ζπγγξαθείο ησλ 

δεκνζηεπκέλσλ άξζξσλ αλήθνπλ ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν σο επί ην πιείζηνλ. πσο 

θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα 4.3.3, ν αξηζκφο ησλ αθαδεκατθψλ ζπγθξηηηθά είλαη θαηά 

πνιχ κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ εηδηθψλ 
2
ηνπ ρψξνπ (κε ηνλ φξν 

εκπεηξνγλψκνλ αλαθέξνληαη εθείλνη νη ζπληάθηεο πνπ έρνπλ εηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα κε 

θάπνηα κνξθήο πηζηνπνίεζε φπσο είλαη ην αλψηεξν επίπεδν καχξεο δψλεο-Master 

Black Belts, ην επίπεδν Μαχξεο Εψλεο-Black Belts θνθ).  Δπηπιένλ, απφ ην ζχλνιν 

ησλ εμεηδηθεπκέλσλ απηψλ επαγγεικαηηψλ ηνπ ρψξνπ ην 67 ηνηο εθαηφ θαηέρεη 

πηζηνπνίεζε ζε επίπεδν καχξεο δψλεο (Black Belt-BB) ελψ ην ππφινηπν πνζνζηφ 

(33%) αλήθεη ζην αλψηαην επίπεδν ηεο Μαχξεο Εψλεο (Master Black Belt-MBB), 

φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 4.3.4. 

 

                                                             
2 Ο φξνο εηδηθφο αλαθέξεηαη ζε πηζηνπνηεκέλν επαγγεικαηία, πρ Black Belt ή Master Black Belt 
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Γηάγξακκα 4.3.3 Ηδηφηεηα ζπληάθηε(-ψλ) δεκνζίεπζεο 

 
 

Γηάγξακκα 4.3.4 Ηεξαξρηθφ επίπεδν εκπεηξνγλσκνζχλεο 

 

ην ηξίην θεθάιαην πξνεγήζεθε ε θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε αξθεηψλ εξγαιείσλ 

θαη ηερληθψλ πνπ ζπλαληψληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή 

ελφο project. Απφ ην δείγκα πνπ ζπγθεληξψζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο κηα 

πιεηάδα απφ εξγαιεία θαη ηερληθέο ήξζαλ ζην θψο θαη παξνπζηάδνληαη 

ζπγθεληξσηηθά ζην Παξάξηεκα Α. ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη 

εθείλα ηα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο πνπ εκθαλίδνπλ ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο ζε πξαγκαηηθά έξγα βειηίσζεο Ληηνχ Έμη ίγκα. εκεηψλεηαη πσο 
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απφ ηα επξήκαηα έρνπλ παξαιεηθζεί εθείλεο ν ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία πνπ 

εκθαλίδνληαη ζε ιηγφηεξα απφ ηξία άξζξα ή δεκνζηεχζεηο.  

 

Γηάγξακκα 4.3.5 πρλφηεηα εκθάληζεο Δξγαιείσλ θαη Σερληθψλ ηεο κεζνδνινγίαο 

ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο 

Γίλεηαη θαλεξφ πσο, νξηζκέλα απφ ηα εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο πνπ δηαηίζεληαη 

πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ζε εθαξκνγή έλα project DMAIC νξηζκέλα κέζα έρνπλ ηνλ 

πξψην ιφγν θαη παίξλνπλ ηζρπξή ςήθν εκπηζηνζχλεο απφ ηα κέιε πνπ δηαρεηξίδεηαη 

ην έξγν. Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη ηελ πξσηνθαζεδξία λα απνθηά ν 

ράξηεο δηεξγαζηψλ (Process map), θαη έπνληαη ε αλάιπζε αηηίνπ απνηειέζκαηνο θαη 

ηξίηε ε αλάιπζε Παξέην.  

 

4.3.2 Δξγαιεία/ηερληθέο ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα 

ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο αλάινγα ηνλ νηθνλνκηθό θιάδν  

 

πσο πξνθχπηεη απφ ην δηάγξακκα 4.3.5, ην θάζκα ησλ εξγαιείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ελφο project είλαη κεγάιν. Απφ εξγαιεία 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη αλάιπζεο ησλ αηηηψλ ηνπο σο εξγαιεία γηα κέηξεζε ησλ 

επηδφζεσλ ησλ δηεξγαζηψλ θαη ειέγρνπ. ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί έρνπλ 

ζπγθεληξσζεί ηα πέληε εξγαιεία κε ηελ πςειφηεξε ζπρλφηεηα αλαθνξψλ. 
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Γηάγξακκα 4.3.6 Καηαλνκή ησλ πην ζπρλψλ αλαθνξψλ εξγαιείσλ αλά νηθνλνκηθφ 

θιάδν 

Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγξάκκαηνο 4.3.6 είλαη απνθαιππηηθά. Σα επξήκαηα απνδεηθλχνπλ 

πσο νη επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζκνί, ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ έρνπλ 

επηιέμεη λα θάλνπλ ρξήζε ησλ βαζηθψλ θαη ελδεδεηγκέλσλ εξγαιείσλ απφ ηελ 

εξγαιεηνζήθε. Δξγαιεία φπσο  ν ράξηεο ηεο ξνήο αμίαο (value stream map),  ν 

ράξηεο ησλ δηεξγαζηψλ (process map),  δηαγξάκκαηα αλάιπζεο αίηηνπ-

απνηειέζκαηνο (cause and effect diagram/matrices)  θαη δηαγξάκκαηα Παξέην 

(Pareto diagrams) θαη ηέινο ην εξγαιείν ηνπ 5S είλαη κηα θαιή αξρή γηα ηελ 

εθαξκνγή ελφο έξγνπ Ληηνχ Έμη ίγκα.  Ζ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ εξγαιείσλ απηψλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο:  

 Δίλαη εχρξεζηα 

 Γελ απαηηνχλ κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ θαη κεηξήζεσλ  

 Γελ απαηηνχλ πφξνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο 

 Γελ απαηηνχλ πςειφ επίπεδν θαηάξηηζεο απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ  

 Οη βειηηψζεηο πξνθχπηνπλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηα ίδηα εξγαιεία θαίλεηαη πσο δηαηεξνχλ ηα 

πιενλεθηήκαηά ηνπο ηφζν ζε επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ζε 

άιινπο πην εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο, φπσο είλαη ην ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο κηαο 

θαξκαθνβηνκεραλίαο, αθφκα θαη ζε νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Απηφ 

απνδεηθλχεη πσο εξγαιεία πνπ έρνπλ θαηαγσγή ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή είλαη ην 

ίδην απνηειεζκαηηθά θαη ζε ηκήκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ζε ηκήκαηα 

πσιήζεσλ αθφκα θαη ζε έλα γξαθείν κηαο δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο ηνπ θξάηνπο.  
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Σέινο, πξνηξνπή γηα ηνλ αλαγλψζηε είλαη λα εμεηάζεη θαη απηά πνπ έρνπλ αλαθεξζεί 

ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο. Αλ θαη ηα επξήκαηα απνδεηθλχνπλ πσο κε απιά θαη 

βαζηθά εξγαιεία είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο βειηηψζεηο πνπ ζα 

αιιάμνπλ κηα επηρείξεζε, θξίλεηαη ζθφπηκν λα ππάξρεη κηα κεγαιχηεξε επειημία θαηά 

ηελ επηινγή κηαο θαη θάζε πεξίπησζε ή πξφβιεκα είλαη μερσξηζηφ θαη δελ είλαη ηθαλή 

θαη αλαγθαία ζπλζήθε πσο ε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο είλαη ην ίδην απνηειεζκαηηθή 

γηα έλα άιιν. Ζ βνήζεηα ησλ παξαπάλσ κεραληζκψλ σζηφζν, παξέρνπλ κηα αζθαιή 

πξψηε πξνζέγγηζε γηα ηελ πξσηνβνπιία Ληηνχ Έμη ίγκα.  

Οη ηερληθέο είλαη ζχλνια απφ ρξεζηκνπνηνχκελα εξγαιεία ή κεζνδνινγίεο πνπ 

αθνινπζνχληαη σο νδεγνί γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ελφο 

έξγνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδεηαη, δπν είλαη νη ζπλεζέζηεξεο κεζνδνινγίεο πνπ 

πηνζεηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Ζ πξψηε έιθεη ηελ θαηαγσγή ηεο απφ 

ηελ πξσηνβνπιία Έμη ίγκα θαη είλαη ε γλσζηή κέζνδνο DMAIC, ελψ ε δεχηεξε είλαη 

ε κεζνδνινγία ζπλερνχο βειηίσζεο Kaizen, πνπ έιθεη ηελ θαηαγσγή ηεο απφ ηε Ληηή 

πξνζέγγηζε. Ζ πξψηε είλαη κηα αξθεηά πεηζαξρεκέλε θαη απζηεξή κεζνδνινγία 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ, κε ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη ζηαηηζηηθά εξγαιεία αιιά θαη 

ηερληθέο. Ζ κέζνδνο Kaizen είλαη κηα πην ειεχζεξε πξνζέγγηζε ζηα δεηήκαηα 

πνηφηεηαο, πνπ δίλεη έκθαζε ζηηο κηθξέο θαη γξήγνξεο λίθεο κεζνδεχνληαο ηηο 

αιιαγέο θαη βειηηψζεηο βήκα-βήκα. Δπηπιένλ, δελ ιείπνπλ νη πεξηπηψζεηο 

ζπλδπαζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ησλ δπν κεζνδνινγηψλ θάηη πνπ παξαηεξήζεθε ζε 

πνιιά απφ ηα άξζξα ηνπ δείγκαηνο (Smith, 2003; Kumar, 2006, Thomas θαη Barton, 

2008). Πην ζπγθεθξηκέλα απφ φιν ην δείγκα, ε ηάζε είλαη λα ρξεζηκνπνηείηαη έλαο 

ζπλδπαζκφο ησλ δπν κεζνδνινγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ελφο 

πξνγξάκκαηνο Ληηνχ Έμη ίγκα, κε κηθξή δηαθνξά αθνινπζεί ε πξνζέγγηζε κέζσ 

DMAIC, ελψ ιίγεο αλαθνξέο ππάξρνπλ γηα εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο Kaizen θαη 

ηέινο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δελ γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά γηα ην πιαίζην πνπ 

αθνινπζήζεθε. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη θαη παξαθάησ.  

 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4                                                             ΔΤΡΖΜΑΣΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ  

 

122 
 

 

Γηάγξακκα 4.3.7 Σξφπνο εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο 

Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο 

Σέινο, νη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερληθέο πνπ απνθαιχπηνπλ ηα επξήκαηα 

είλαη ε ηερληθή ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ (SPC), ε δηεμαγσγή πεηξακάησλ (DOE), ε 

ηερληθή ηεο ηππνπνίεζεο/πξνηππνπνίεζεο, ε αλάιπζε ηεο θσλήο ηνπ πειάηε θαη ε 

ηερληθή αλάιπζεο θξηζηκφηεηαο επηπηψζεσλ απφ αζηνρίεο (FMEA).  

4.3.3 πγθξηηηθή Απνηειεζκαηηθόηεηα εξγαιείσλ θαη ηερληθώλ ηεο 

κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ππό ηελ πξνζέγγηζε ηεο  Ληηήο Γηνίθεζεο 

 

Έλα απφ ηα θχξηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη πσο θάζε πεξίπησζε 

εθαξκνγήο πξνγξάκκαηνο ή έξγνπ ηεο κεζνδνινγίαο εκθαλίδεη ηα δηθά ηεο μερσξηζηά 

ραξαθηεξηζηηθά. Ωζηφζν, γίλεηαη θαλεξφ πσο ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα θνηλά κνηίβα 

γηα ηε κεζφδεπζε ηεο πξνζπάζεηαο ζε θάζε πεξίπησζε. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ε κεζνδνινγία DMAIC ηνπ Έμη ίγκα ππήξμε ν 

νδηθφ ράξηεο ζηνλ νπνίν ζηεξίρηεθε φιν ην εγρείξεκα θαη ην επξχηεξν πιαίζην γηα 

ηελ εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

Πξνθεηκέλνπ έλα εξγαιείν/ηερληθή λα είλαη απνηειεζκαηηθφ ζα πξέπεη ν ρξήζηεο λα 

έρεη επίγλσζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ απηφ ηνπ πξνζθέξεη. Ζ θαιή θαηαλφεζε ηνπ 

εξγαιείνπ εμαζθαιίδεη θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ζηελ ρξήζε ηνπ. ζν θαη αλ ζεσξείηαη 

δεδνκέλν πνιιέο θνξέο νη εξγαδφκελνη παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο σο πξνο ηελ πιήξε 

θαηαλφεζε θαη άξα νξζή ρξήζε ησλ εξγαιείσλ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο. Οη 

ειιείςεηο απηέο κπνξεί λα νθείινληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο θάζε θνξά. Ωζηφζν, 

θξίζηκν ζεκείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ κέζσλ έρεη λα παίμεη ε 

θαηαλφεζε ηνπ κέζνπ.  
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Σα εξγαιεία πνπ απαηηνχλ έλα ππφβαζξν γλψζεσλ, γηα παξάδεηγκα ζηελ ζηαηηζηηθή 

θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο, θαίλεηαη πσο είλαη πην απνδνηηθά ζηα ρέξηα ―εηδηθψλ‖ 

επαγγεικαηηψλ, φπσο νη πηζηνπνηεκέλνη ζηε κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα. Απηφ 

ππνδεηθλχεη πσο ε εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε είλαη θξίζηκν δήηεκα. Παξφια απηά 

ρξεηάδεηαη επηπιένλ πξνζπάζεηα ψζηε φινη νη εκπιεθφκελνη εξγαδφκελνη ηεο 

επηρείξεζεο λα απνθηήζνπλ νηθεηφηεηα κε κηα επξεία γθάκα εξγαιείσλ (Clegg et al, 

2010, ζ. 199). ηνλ πίλαθα 4.3.3 παξνπζηάδεηαη κηα θαηάηαμε ησλ εξγαιείσλ φπσο 

απηά ηα αληηιακβάλνληαη θαη θαηαλννχλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο ηφζν απινί 

εξγαδφκελνη φζν θαη ―εηδηθνί‖. Αμηνζεκείσην είλαη σζηφζν ην γεγνλφο πσο ζε απηή 

ηε ιίζηα απνπζηάδνπλ εξγαιεία φπσο ν ζρεδηαζκφο πεηξακάησλ (DOE) θαη άιια 

δεκνθηιή ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία.  

Πίλαθαο 4.3.3 Σα πην επθνινλφεηα εξγαιεία ηεο κεζνδνινγίαο 

 
 

Πεγή: Clegg, B., Rees C. θαη Titchen M. (2010) ― A study into the effectiveness of 

quality management training‖, The TQM Journal, Vol. 22, Is. 2, ζ. 200 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα, ινηπφλ, ελφο εξγαιείνπ δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηε 

ζεσξεηηθή ηζρχ ηνπ θαη ην ηη γξάθεηαη γηα απηφ ζε θάπνην εγρεηξίδην. Σν πψο 

αληηιακβάλνληαη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ νη ρξήζηεο είλαη απηφ πνπ κεηξάεη. Έηζη, ν 

πίλαθαο 4.3.4 παξνπζηάδεη απηή ηελ εηθφλα. Σα απνηειέζκαηα δηαθνξνπνηνχληαη 

αηζζεηά αλάινγα ην επίπεδν θαηάξηηζεο ηνπ ζηειέρνπο. Σα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε 

θαίλεηαη λα αληηιακβάλνληαη σο πην απνδνηηθά ηα πην εμειηγκέλα εξγαιεία. Αληίζεηα 

έλαο απιφο εξγαδφκελνο αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά ηελ απνδνηηθφηεηα ζε ζρέζε κε 

ηνπο ππφινηπνπο. Σν πξνθείκελν είλαη πσο ε επηηπρία θαιιηεξγεί ηελ επηηπρία, θαη 

ζπλεπψο ηδηαίηεξν βάξνο ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 
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εξγαιείσλ πνπ έρνπλ θαη ηε κεγαιχηεξε ζεηηθή επίδξαζε ζε έλα project (Clegg et al, 

2010, ζ. 202) θαη φρη ζηελ ππεξβνιηθή ρξήζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ επεηδή απιά 

ππάξρνπλ. 

Πίλαθαο 4.3.4 Αληηιακβαλφκελε απνδνηηθφηεηα εξγαιείνπ/ηερληθήο 

 

Πεγή: Clegg, B., Rees C. θαη Titchen M. (2010) ―A study into the effectiveness of 

quality management training‖, The TQM Journal, Vol. 22, Is. 2, ζ. 201 

Σειηθά, θαίλεηαη πσο κεγάιν ξφιν γηα ηελ επίδξαζε πνπ ζα έρεη έλα εξγαιείν ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαξηάηαη απφ αξθεηνχο παξάγνληεο. Αξρηθά, ν 

ρξήζηεο πξέπεη λα αληηιακβάλεηαη ηελ ηζρχ ηνπ κέζνπ θαη λα θαηαλνεί ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ απηφ ηνπ πξνζθέξεη. Κχξηα απαίηεζε γηα ηελ επηηπρία ζηελ 

πινπνίεζε είλαη ε ζσζηή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε.  

Ζ πιήξεο ή κεξηθή επηηπρία ελφο έξγνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ επηινγή ησλ 

εξγαιείσλ/ηερληθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ωο επί ησλ πιείζηνλ, ηα εξγαιεία ζηα 

νπνία νθείιεηαη ε πιήξεο επηηπρία ηεο νινθιήξσζεο ηνπ project είλαη εθείλα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο κέηξεζεο θαη αλάιπζεο ηνπ νδηθνχ ράξηε 

DMAIC. πλεπψο, ε θαιή πξνεηνηκαζία θαη ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ γηα έλα έξγν 

είλαη θξίζηκν ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζή ηνπ. ζν πην ηζρπξφ ην μεθίλεκα 

ηφζν απμάλνληαη θαη νη πηζαλφηεηεο λα πξνρσξήζεη ην έξγν θαη λα νινθιεξσζεί κε 

επηηπρία (Clegg et al, 2010, ζ. 202).  
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Πίλαθαο 4.3.5 ρέζε κεηαμχ εξγαιείνπ θαη πιήξνπο επηηπρίαο έξγνπ αλάινγα ην 

ζηάδην νινθιήξσζεο 

 

Πεγή: Clegg, B., Rees C. θαη Titchen M. (2010) ―A study into the effectiveness of 

quality management training‖, The TQM Journal, Vol. 22, Is. 2, ζ. 203 

 

4.4 Ο δεύηεξνο ππιώλαο: Έξεπλα αλαθνξηθά κε ηα εξγαιεία/ηερληθέο 

ζηε κεζνδνινγία Έμη ίγκα ππό ηελ πξνζέγγηζε ηεο  Ληηήο 

Γηνίθεζεο, ε νπηηθή ησλ εηδηθώλ  

 

Γηα κηα πην νινθιεξσκέλε θαη ζηνηρεηνζεηεκέλε πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο, ζην 

δεχηεξν ζθέινο, αληηπαξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα δεκνζηεπκέλεο έξεπλαο 

αλαθνξηθά κε ηα εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη εθαξκφδνληαη 

ζηελ πινπνίεζε  πξνγξακκάησλ βειηίσζεο ηεο κεζνδνινγίαο Έμη ίγκα ππφ ηε Ληηή 

πξνζέγγηζε.  Ζ έξεπλα είλαη πξφζθαηε (2009) θαη δηελεξγήζεθε ζε νξγαληζκνχο πνπ 

ήδε εθαξκφδνπλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα. Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίσλ. ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο αληαπνθξίζεθαλ 815 άηνκα, φινη εθ 

ησλ νπνίσλ θαηέρνπλ πηζηνπνίεζε ζηελ ελ ιφγσ κεζνδνινγία ζε δηαθνξεηηθέο 

βαζκίδεο (επίπεδν καχξεο δψλεο- Black Belt, επίπεδν πξάζηλεο δψλεο- Green Belt 

θ.ν.θ.).  
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Σα επξήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη αμηφινγα κηαο θαη έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ 

πεγή, δειαδή απφ ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ άκεζε ηξηβή κε ην 

αληηθείκελν θαη θαινχληαη λα πινπνηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Γεχηεξνλ, είλαη ην απφθεπγα ησλ φζσλ έρνπλ 

δηδαρζεί απφ ηελ πξαθηηθή εκπεηξία ηεο εθαξκνγήο ηέηνησλ πξνγξακκάησλ 

πνηφηεηαο. Σξίηνλ, δίλεη ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα πξέπεη θαη άιιεο, ειιεληθέο, 

επηρεηξήζεηο λα ιάβνπλ ππφςε αθνινπζψληαο ηε δηεζλή εκπεηξία. πλεπψο, ηφζν ην 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο (815 πηζηνπνηεκέλνη επαγγεικαηίεο) φζν θαη ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο θξίζεθαλ ηθαλά θαη αλαγθαία φπσο παξνπζηαζηνχλ ζηελ 

ελφηεηα απηή γηα ηελ θαιχηεξε ηεθκεξίσζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ ηειηθνχ 

απνηειέζκαηνο ηεο εξγαζίαο. 

4.4.1 Δξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε ελόο έξγνπ 

 

ηελ εξψηεζε πην είλαη ην ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνχκελν εξγαιείν γηα ηελ 

πινπνίεζε ελφο έξγνπ ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε πσο ν ράξηεο 

δηεξγαζηψλ (66%) είλαη ην θπξίαξρν. Αθνινπζνχλ ν ράξηεο ηνπ έξγνπ – project 

charter (65%) θαη ηξίηε ζε ζεηξά έξρεηαη ε ηερληθή brainstorming (56%). Σν 

απνηέιεζκα απηφ πξνέθπςε κέζα απφ κηα ιίζηα πελήληα θαη πιένλ 

εξγαιείσλ/ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε κεζνδνινγία.  Σα ηξία 

πξναλαθεξφκελα εξγαιεία είλαη απηά πνπ ζπγθέληξσζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο 

απνθξίζεηο κε πνζνζηφ πάλσ απφ ην πελήληα ηνηο εθαηφ ησλ εξσηεζέλησλ. Δπίζεο 

ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ην γεγνλφο πσο απηέο νη επηινγέο ηαπηηζηήθαλ, εμαίξεζε 

απνηειεί κνλάρα ε ηερληθή Brainstorming, αλεμαξηήησο ηνπ επίπεδν 

εκπεηξνγλσκνζχλεο ησλ εξσηεζέλησλ ζηελ έξεπλα. Δπηπιένλ, φζν ην επίπεδν ζηελ 

ηεξαξρία αλεβαίλεη (μεθηλψληαο απφ ην πην ρακειφ πνπ είλαη ε πξάζηλε δψλε – Green 

Belt θαη θαηαιήγνληαο ζην ςειφηεξν πνπ είλαη ην αλψηεξν επίπεδν καχξεο δψλεο – 

Master Black Belt) ηφζν πην ζπρλά θαίλεηαη λα γίλεηαη ρξήζε ησλ ηξηψλ απηψλ 

εξγαιείσλ.  πλνιηθά, ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 4.4.1.  
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 Πίλαθαο 4.4.1 Σα δέθα πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελα εξγαιεία ηεο κεζνδνινγίαο 

 

Πεγή: Marx, M (2009) ―The Lean Six Sigma Toolset‖, iSixSigma Magazine, Vol. 5, 

Is. 6, ζ. 36 

 Σα ζπκπεξάζκαηα φκσο δελ ζηακαηνχλ εδψ. ε εξψηεζε γηα ην πνηα 

εξγαιεία/ηερληθέο ρξεζηκνπνηνχλ πην ζπάληα νη απαληήζεηο είλαη δηαθσηηζηηθέο. Οη 

εξσηψκελνη απνθξίζεθαλ πιεηνςεθηθά πσο ην εξγαιείν ζην νπνίν βξίζθνπλ ηελ 

κηθξφηεξε εθαξκνγή θαηά ηε δηάξθεηα ελφο project είλαη νη πίλαθεο 

πνιπκεηαβιεηφηεηαο (multi-vari charts). ίγνπξα εθπιήζζεη ην γεγνλφο πσο 

εξγαιεία/ ηερληθέο φπσο ην ζπίηη ηεο πνηφηεηαο (House of Quality) θαη ε αλάπηπμε 

ζπλαξηήζεσλ πνηφηεηαο (QFD – Quality Function Deployment) αλήθνπλ ζε απηφ ηνλ 

δεθάινγν. Μηα εξκελεία, σζηφζν, είλαη ην γεγνλφο πσο νη εξσηεζέληεο δελ έρνπλ ηνλ 

ίδην βαζκφ έθζεζεο ζε project θαζψο θαη ε επηιεθηηθφηεηα πνπ πξέπεη λα δηέπεη ζηελ 

απφθαζε ρξήζεο ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ κέζνπ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο (Marx, 

2009, ζ. 36).  
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Πίλαθαο 4.4.2 Σα δέθα Δξγαιεία/Σερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πην ιίγν ή ζπάληα 

 

Πεγή: Marx, M (2009) ―The Lean Six Sigma Toolset‖, iSixSigma Magazine, Vol. 5, 

Is. 6, ζ. 36 

Ξερσξηζηή θαηεγνξία απνηειεί ε ιίζηα κε ηα εξγαιεία/ηερληθέο πνπ δελ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί πνηέ ζηελ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ελφο project απφ ηνπ εξσηεζέληεο. 

Καη εδψ δελ ιείπνπλ νη εθπιήμεηο κηαο θαη ε πξνζνκνίσζε Μφληε Κάξιν, 

θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε ζε απηή ηελ ιίζηα. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα.  

Πίλαθαο 4.4.3 Δξγαιεία πνπ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πνηέ γηα έλα project 
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Πεγή: Marx, M (2009) ―The Lean Six Sigma Toolset‖, iSixSigma Magazine, Vol. 5, 

Is. 6, ζ. 37 

Ωο βαζηθά εξγαιεία γηα ηελ εθθίλεζε ελφο έξγνπ, νη εηδηθνί επέιεμαλ ηα εμήο: ηα 

πέληε γηαηί (5 whys), ηνλ ράξηε δηεξγαζίαο (process map) θαη ηηο επηά ζπαηάιεο (7 

wastes). ε εξψηεζε πνηα ηξία εξγαιεία ζα ρξεζηκνπνηνχζαηε γηα λα μεθηλήζεηε ηελ 

πινπνίεζε κηαο πξσηνβνπιίαο πνηφηεηαο φπσο είλαη ε κεζνδνινγία Έμη ίγκα ππφ ηε 

πξνζέγγηζε ηεο Ληηήο Γηνίθεζεο, νη εξσηεζέληεο έθαλαλ ηηο ηξείο παξαπάλσ 

επηινγέο. Μηα ηέηνηα απάληεζε ππνδειψλεη κηα ηάζε πξνο ηηο ηδέεο ηεο Ληηήο 

Γηνίθεζεο θαη ηεο απιφηεηαο ζηελ φιε δηαδηθαζία.  

 

ρήκα 4.4.1 Δπηθξαηέζηεξα εξγαιεία γηα ηελ εθθίλεζε ελφο project  

Οη επηινγέο εξκελεχνληαη εχθνια αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηελ επθνιία ζηελ ρξήζε ησλ 

εξγαιείσλ, ην ρακειφ βαζκφ εμεηδίθεπζεο πνπ απαηηείηαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο γηα 

λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ, ηελ επξχηεηα ζηελ εθαξκνγή ηνπο θαη ηέινο ηελ απφδνζε 

πνπ έρνπλ ζε ζρέζε κε ην ―θφζηνο‖ εθαξκνγήο ηνπο.  Σέινο, αμίδεη ζην ζεκείν απηφ 

λα ζεκεησζεί πσο ν ράξηεο δηεξγαζηψλ, θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζηε ιίζηα ησλ ηξηψλ 

εξγαιείσλ κε ηα νπνία ζα μεθηλνχζαλ έλα project αιιά θαηαιακβάλεη θαη ηελ πξψηε 

ζέζε θαη ζηελ ιίζηα κε ηα δέθα πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα εξγαιεία. Με απηά ηα 

απνηειέζκαηα δίθαηα κπνξεί λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα πσο έλα απιφ κέζν φπσο ν 

ράξηεο δηεξγαζηψλ, είλαη έλα ζεκειηψδεο ζηνηρείν γηα ηελ πινπνίεζε κηαο 

πξσηνβνπιίαο πνηφηεηαο φπσο ηεο κεζνδνινγίαο Έμη ίγκα ππφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

Ληηήο Γηνίθεζεο (Marx, 2009, ζ. 38). 

4.4.2 Γηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξαηεξνύληαη αλάινγα ηνλ νηθνλνκηθό 

θιάδν 

 

Ζ κεζνδνινγία Έμη ίγκα ππφ ηε πξνζέγγηζε ηεο Ληηήο Γηνίθεζεο είλαη εμίζνπ 

εθαξκφζηκε ηφζν ζε επηρεηξήζεηο ηνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ, φζν θαη ζε επηρεηξήζεηο 

ππεξεζηψλ αιιά θαη αιινχ. Ωζηφζν, ν θάζε θιάδνο παξνπζηάδεη ηα δηθά ηνπ 

μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά αλάγθεο. Κάζε νξγαληζκφο ινηπφλ, θαιείηαη λα θαιχςεη 
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αλάγθεο θαη απαηηήζεηο πνπ πξνζηάδεη ηφζν ν πειάηεο ηνπ φζν θαη ε ίδηα ε θχζε ηεο 

δνπιεηάο. Φπζηθά θαη ππάξρνπλ θνηλά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αλεμαξηήηνπ 

θιάδνπ. Παξά ηαχηα ην είδνο ησλ εξγαιείσλ θαζψο θαη ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπο 

πνηθίιεη.  

χκθσλα κε ηα επξήκαηα, νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην βηνκεραληθφ 

θιάδν (manufacturing) θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ σο επί ην πιείζηνλ εξγαιεία κε 

πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Βαζηθά ζηαηηζηηθά εξγαιεία έξρνληαη πξψηα ζε επηινγή, 

ελψ αθνινπζνχλ ε ηερληθή αλάιπζεο θξηζηκφηεηαο ησλ επηπηψζεσλ απφ αζηνρίεο 

(FMEA) ελψ ζηελ πξψηε ηξηάδα βξίζθνπκε θαη ηελ ηερληθή ησλ πέληε S (5 s). Οη 

δείθηεο δπλακηθφηεηαο (capability indices), ε αλάιπζε ζπζηεκάησλ 

κέηξεζεο/εθηίκεζε επαλαιεςηκφηεηαο θαη αλαπαξαγσγήο (MSA/Gage R&R) κε ηε 

ζεηξά ηνπο δελ απνηειεί ηδηαίηεξε έθπιεμε αλ αλαινγηζηεί θαλείο ην θπζηθφ 

αληηθείκελν, πνπ είλαη ε παξαγσγή αγαζψλ, πνπ ζπλεπάγεηαη κεραλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ, πξνγξακκαηηζκφ παξαγσγήο, ζπληνληζκφ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, 

βαζκνλφκεζε θαη δηαθξίβσζε κεραλψλ. πλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 4.4.2.   

 

ρήκα 4.4.2 Δξγαιεία πνπ πξνηηκψληαη ζηνλ βηνκεραληθφ θιάδν 
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Πεγή: Marx, M (2009) ―The Lean Six Sigma Toolset‖, iSixSigma Magazine, Vol. 5, 

Is. 6, ζ. 40 

Ο βηνκεραληθφο θιάδνο πεξηιακβάλεη επηρεηξήζεηο ζε ηνκείο φπσο:  

 Ακπληηθή βηνκεραλία  Δλέξγεηα 

 Απηνθηλεηνβηνκεραλία  Σξφθηκα θαη πνηά 

 Υεκηθά  Φαξκαθνβηνκεραλίεο  

 Καηαζθεπαζηηθφο θιάδνο  Γεληθέο  

  Κιάδνο ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ 

πσο απνδεηθλχεηαη, ν ράξηεο δηεξγαζηψλ θαζψο θαη ν ράξηεο έξγνπ θαηαιακβάλνπλ 

ηηο πξψηεο ζέζεηο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ επαγγεικαηηψλ ζηηο ππεξεζίεο. Αληίζεηα, νη 

νξγαληζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ ππεξεζηψλ (services) ζε ζρέζε 

κε ην βηνκεραληθφ επηιέγνπλ πεξηζζφηεξν εξγαιεία κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Έηζη, απνθαιχπηεηαη πσο ζε πξψηε δήηεζε είλαη ε ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ ηνπο 

πειάηεο (Voice of Customer gathering). Αθνινπζνχλ ε αλάιπζε γηα ηνπο άκεζα 

ελδηαθεξφκελνπο κε ηνλ νξγαληζκφ (Stakeholder analysis) θ.α. φπσο απηά 

παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 4.4.3. 

 

ρήκα 4.4.3 Δξγαιεία πνπ πξνηηκψληαη ζηνλ θιάδν ππεξεζηψλ  
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Πεγή: Marx, M (2009) ―The Lean Six Sigma Toolset‖, iSixSigma Magazine, Vol. 5, 

Is. 6, ζ. 40 

Ο θιάδνο ησλ ππεξεζηψλ πεξηιακβάλεη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

ηνκείο φπσο:  

 Υξεκαηννηθνλνκηθφο ηνκέαο  Ννζνθνκεία 

 Δθπαίδεπζε/Έξεπλα  Αζθαιηζηηθφο θιάδνο 

 Γεκφζηα Γηνίθεζε  Δθδφζεηο/ΜΜΔ 

 Σνκέο Τγείαο  Γεληθέο Τπεξεζίεο 

 Γηαλνκέο  Ληαληθφ εκπφξην/Καηαλαισηηθά 

αγαζά 

 

4.5 Σειηθέο παξαηεξήζεηο  

 

Κιείλνληαο απηφ ην κέξνο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο πξνθχπηνπλ νξηζκέλα θξίζηκα 

ζπκπεξάζκαηα. πσο  θαηέδεημε ε πξνεγεζείζα αλάιπζε ησλ επξεκάησλ, ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο 

δηνίθεζεο είλαη αξθεηά επξχ. Δπηρεηξήζεηο απφ αλφκνηνπο θιάδνπο απνθαζίδνπλ λα 

πηνζεηήζνπλ κηα  πξσηνβνπιία πνηφηεηαο φπσο είλαη ε κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα 

ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο, γηα λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο.   

Αθφκα, κηα έκκεζε ζπλεπαγσγή ησλ φζσλ πξνεγήζεθαλ, θαίλεηαη λα είλαη πσο 

ηειηθά αλεμαξηήησο αληηθεηκέλνπ εμεηδίθεπζεο θάζε νξγαληζκνχ, ηα πξνβιήκαηα 

θαληάδνπλ θνηλά. Σα νθέιε απφ ηελ ρξήζε ηέηνησλ εξγαιείσλ ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπλνςηζηνχλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:  

1. Γηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο κε ην ηη πξαγκαηηθά 

επηζπκεί ν πειάηεο (―θσλή‖ ηνπ πειάηε – VOC) 

2. Απνκαθξχλνληαη φια εθείλα ηα ζηνηρεία κηαο δηεξγαζίαο πνπ δελ πξνζζέηνπλ 

αμία ζην ηειηθφ πξντφλ/ππεξεζία θαη εμαιείθνληαη νη ζπαηάιεο  

3. Διαηηψλεηαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ 

4. Μεηψλεηαη ν ρξφλνο θχθινπ, πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαησζεί ε δηεξγαζία πνπ 

παξάγεη ην πξντφλ/ππεξεζία  

5. Δπηηπγράλεηαη ε παξάδνζε ηνπ πνζεηνχ πξντφληνο/ππεξεζίαο, ζηνλ ζσζηφ 

ρξφλν, ζην ζσζηφ κέξνο (Laureni et al, 2010, ζ. 758) 

Σα εξγαιεία γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ βειηηψζεσλ είλαη πνιιά θαη πνηθίινπλ 

ζηελ εθαξκνγή ηνπο. Πξνθχπηεη πσο νξηζκέλα εξγαιεία θαη ηερληθέο απνιακβάλνπλ 

ηελ κεξίδα ηνπ ιένληνο ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ζε πξνγξάκκαηα βειηίσζεο. Σέηνηα 

είλαη ε ραξηνγξάθεζε ησλ δηεξγαζηψλ (Process Mapping), ν ράξηεο ηνπ έξγνπ 

(Project Charter) θαη ηέινο ε ηερληθή Brainstorming. Απνδεηθλχεηαη πσο νη εηδηθνί 

ηνπ ρψξνπ έρνπλ δψζεη απμεκέλε βαξχηεηα ζε απηά ηα κέζα θαη ηα ζεσξνχλ 

θξίζηκνπο παξάγνληεο ηεο επηηπρνχο πινπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο ελφο 

πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο πνηφηεηαο. Ωζηφζν, ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 
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εξγαδνκέλσλ πνπ είλαη θαη νη ρξήζηεο ησλ εξγαιείσλ/ηερληθψλ δελ πξέπεη λα 

παξαγλσξίδεηαη. πσο θάλεθε, φζν πην θαιή γλψζε έρνπλ γηα ηα κέζα πνπ έρνπλ 

ζηε δηάζεζή ηνπο ηφζν θαιχηεξε αληίιεςε έρνπλ γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εμ αηηίαο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ.  

Σν ζηάδην ηεο κέηξεζεο ζηελ δηαδηθαζία ηνπ νδηθνχ ράξηε DMAIC είλαη ην ζεκείν 

θακπήο. Ζ απεηθφληζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ 

φπνησλ αιιαγψλ παξνπζηάδεηαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή παξάκεηξνο. Σα εξγαιεία 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηή ηε θάζε είλαη θα απηά πνπ ζε κεγάιν βαζκφ ζα 

θαζνξίζνπλ αλ ην πξφγξακκα ζα ζηεθηεί απφ πιήξε επηηπρία ή φρη. πλεπψο, κηα 

ιίζηα κε ηα ζπγθξηηηθά πην απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά εξγαιεία πξνθχπηεη. Ζ 

πξψηε ηξηάδα απνηειείηαη απφ βαζηθά εξγαιεία ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα θαη 

ηεο Ληηήο Γηνίθεζεο. Σα Πέληε Γηαηί (;), ν Υάξηεο ηεο Γηεξγαζίαο θαη νη Δπηά 

κνξθέο ζπαηάιεο είλαη ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο. Φαίλεηαη πσο είλαη ε πξψηε επηινγή 

φζσλ έρνπλ ζε πξαθηηθφ επίπεδν θαηαπηαζηεί κε πξνγξάκκαηα βειηίσζεο ηεο 

κεζνδνινγίαο. Ο ιφγνο είλαη ε επθνιία θαηαλφεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ εξγαιείσλ 

απηψλ, ε απιφηεηα ζηελ εθαξκνγή θαη νη κηθξέο απαηηήζεηο εμεηδίθεπζεο απφ ηνπο 

ρξήζηεο, επηηξέπνληαο έηζη κηα πην πιαηηά εθαξκνγή απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο 

ζε κηα επηρείξεζε.   

 Ζ θαηαλφεζε ησλ εξγαιείσλ πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ ζσζηά είλαη έλα απφ ηα 

ζεκεία πνπ ρξήδνπλ πξνζνρήο. Οη εξγαδφκελνη πνπ δελ είλαη εηδηθνί ηνπ ρψξνπ, ελ 

αληηζέζεη κε ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο επαγγεικαηίεο, αληηιακβάλνληαη σο πην 

απνδνηηθά ηα απιά εξγαιεία θαη φρη εθείλα πνπ ζηεξίδνληαη ζε επηζηεκνληθέο αξρέο 

ηεο ζηαηηζηηθήο θαη ηα ζεσξνχλ εμειηγκέλα. Ζ πξνθαηάιεςε απηή ίζσο νθείιεηαη 

ζην γλσζηηθφ θελφ πνπ έρνπλ λα ππεξθαιχςνπλ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο, πσο 

ζε εξψηεζε γηα ηελ κεζνδνινγία γηα εθκάζεζε εξγαιείσλ έλα 70% ζε πξψην ρξφλν 

θαίλεηαη λα πξνηηκά ηελ εθπαίδεπζε ζε πην θνηλά εξγαιεία/ηερληθέο θαη ζε δεχηεξν 

ρξφλν κηα πην νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε φισλ ησλ εξγαιείσλ. 

Δπίζεο, ζεκαληηθά είλαη ηα επξήκαηα θαη γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θιάδνπο φπνπ 

εθαξκφδεηαη ε κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ππφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο Ληηήο Γηνίθεζεο. 

πσο πξνθχπηεη ν βηνκεραληθφο θιάδνο είλαη ην πξψην ζε κέγεζνο δείγκα πεδίνπ 

εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο θαη έπνληαη νη ππεξεζίεο. Δπίζεο, ζηνλ βηνκεραληθφ 

θιάδν θαίλεηαη κηα πξνηίκεζε εξγαιείσλ/ηερληθψλ κε πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη 

πίλαθεο δπλακηθφηεηαο, ε αλάιπζε ησλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο θαη ε ζηαηηζηηθή νη 

ιχζεηο πξψηεο επηινγήο. Αληίζεηα, ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, νη επηρεηξήζεηο πνπ 

εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα βειηίσζεο ζηξέθνληαη ζε κέζα κε πεξηζζφηεξν πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Σέηνηα είλαη ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηελ άπνςε ησλ πειαηψλ ηνπο 

(VOC gathering), αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ άκεζα εκπιεθνκέλσλ κε ηνλ 

νξγαληζκφ (stakeholder analysis) θαη ηέινο ηελ   απεηθφληζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

εηζξνψλ, δηεξγαζίαο, εθξνψλ θαη πειάηε κε ηε ρξήζε δηαγξακκάησλ (SIPOC).  

Ζ απάληεζε πνπ έρεη λα δψζεη απηή ε ―λέα‖ πξνζέγγηζε είλαη απφ ηηο πην πεηζηηθέο 

θαη απνηειεζκαηηθέο γηαηί είλαη ζηνρεπκέλε, δειαδή παξέρεη ζπγθεθξηκέλα κέζα 
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(εξγαιεία/ηερληθέο) γηα λα δψζεη ηε ιχζε θαη είλαη θαηαλνεηή απφ φινπο, δειαδή 

νξγαληζκνί πνπ δελ έρνπλ ηελ θνπιηνχξα κηαο βαξηάο βηνκεραληθήο κνλάδαο, ιφγσ 

ηεο θνηλήο ινγηθήο πνπ δηέπεη ηελ φιε πξνζέγγηζε. 
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ην παξφλ θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηε κεζνδνινγία Έμη 

ίγκα ππφ ηε Ληηή πξνζέγγηζε Γηνίθεζεο θαη πσο απηή πξνζεγγίδεη ηελ δηεξγαζία 

πηζηνπνίεζεο. Γίλνληαη αλαθνξέο γηα έλλνηεο φπσο ε επάξθεηα θαη πεξηγξάθεηαη ην 

δηεζλέο πξφηππν ΔΛΟΣ EN ISO/IEC 17024 (2003).  
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5. 1 Δηζαγσγή  

 

Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο παίδνπλ έλαλ εγεηηθφ 

ξφιν ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Απηφ ηζρχεη ηφζν ζην βηνκεραληθφ θιάδν 

φζν θαη ζηηο ππεξεζίεο. Ζ επηβίσζε θαη ε ίδηα ε χπαξμε ησλ επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη 

απφ ην βαζκφ πνπ ζα αληαπνθξηζνχλ ή θαη ζα ππεξβνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ 

ηνπο. ην πιαίζην απηφ, ε αλάγθε γηα πξνζσπηθφ ζηηο επηρεηξήζεηο, ηε βηνκεραλία ή 

άιινπο νξγαληζκνχο πνπ λα έρνπλ άξηηα ηερληθή θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε ζηε 

θηινζνθία θαη ηα εξγαιεία βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, είλαη θξίζηκε. 

Δλψ, θαηά ην παξειζφλ, ην πξνζσπηθφ πνπ εκπιέθεηαη ζηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη 

ηηο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο δελ είρε αλαγθαζηηθά πεξάζεη ην ζηάδην κηα αθαδεκατθήο 

εθπαίδεπζεο θαη πξνεηνηκαζίαο, νη ηθαλφηεηέο ηνπο αλαπηχζζνληαλ θαη 

θαιιηεξγνχληαλ ζην πεξηβάιινλ ηεο δνπιεηάο ηνπο.  Πιένλ, ζην αληαγσληζηηθφ πεδίν 

πνπ θπξηαξρεί νη επαγγεικαηίεο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε 

ηεο απφδεημεο  φρη κφλν ησλ γλψζεψλ ηνπο αιιά θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο. Ζ 

επαγγεικαηηθή επάξθεηα (competence) ήηαλ θαη ζα είλαη κειινληηθά φιν θαη πην 

επηηαθηηθή απαίηεζε ησλ νξγαληζκψλ.  

ε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν ζηνηρεία φπσο ηζρπξή εγεζία, επηινγή θαηάιιεισλ projects 

θαη δηαζθάιηζε αθξηβψλ κεηξήζεσλ ηεο απνδνηηθφηεηαο ψζηε λα επηηεπρζνχλ ηα 

πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα είλαη απαξαίηεηα πξνζφληα γηα ην πξνζσπηθφ πνπ 

εθαξκφδεη θαη πινπνηεί ηελ κεζνδνινγία Έμη ίγκα ππφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο Ληηήο 

Γηνίθεζεο. ε ηερληθφ επίπεδν, ε βειηίσζε ησλ δηεξγαζηψλ, ε κείσζε ηεο 

δηαθχκαλζεο ζηελ παξαγσγή, ε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ε εθαξκνγή κηαο ζηέξεαο θαη θαινζρεδηαζκέλεο ζηξαηεγηθήο ζηα 

πιαίζηα ηνπ νδηθνχ ράξηε DMAIC είλαη πξναπαηηνχκελν γηα θάζε επαγγεικαηία.  

πλεπψο, ε επαγγεικαηηθή επάξθεηα (competence) ησλ εξγαδφκελσλ πνπ 

αζρνινχληαη κε ηε κεζνδνινγία είλαη ε απάληεζε ζηηο παξαπάλσ πξνθιήζεηο. Πσο 

απηή απνθηάηαη θαη πσο ηεθκεξηψλεηαη είλαη ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο 

θεθαιαίνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, παξαηίζεληαη αξζξνγξαθία αλαθνξηθά κε ην λέν 

πξφηππν ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Πξνηχπσλ (ISO)  ISO/IEC 17024. Σν πξφηππν 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC 17024:2003 πεξηγξάθεη ηηο γεληθέο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα 

πιεξνί θαη ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί έλαο Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο πνπ 

πξνβαίλεη ζε πηζηνπνίεζε πξνζψπσλ. Δπίζεο, ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα δνζεί θαη ζηελ 

πηζηνπνίεζε σο πξνο ηελ κεζνδνινγία.   
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5.2 Ζ έλλνηα ηεο ηθαλόηεηαο θαη πσο ζρεηίδεηαη κε ηελ επάξθεηα ησλ 

πξνζόλησλ ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ  

 

πσο πξνέθπςε απφ ηα επξήκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ 

Έμη ίγκα ππφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο Ληηήο Γηνίθεζεο παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο σο 

πξνο ηελ αληίιεςε απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο εξγαδνκέλνπο θαη επαγγεικαηίεο πνπ ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ. Φαίλεηαη πσο φζν πην εμεηδηθεπκέλνο είλαη θάπνηνο ζηε κεζνδνινγία 

ηφζν θαιχηεξα αληηιακβάλεηαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ εξγαιείσλ, αθφκα θαη ησλ πην 

πξνεγκέλσλ, ζε ζρέζε κε ηελ επίδξαζή ηνπο γηα βειηηψζεηο ζηηο δηεξγαζίεο. Ση είλαη 

σζηφζν απηφ πνπ δεκηνπξγεί απηή ηελ δηαθνξά ζηελ αληίιεςε; Δίλαη έλα δήηεκα 

θνπιηνχξαο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ πξνθιήζεσλ πνπ θέξλεη ε αιιαγή ή έρεη 

πεξηζζφηεξν λα θάλεη κε ηελ εκπεηξία θαη ζπλάκα ην επίπεδν ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ; 

Οη γλψζεηο, ε εθπαίδεπζε/ θαηάξηηζε θαη νη δεμηφηεηεο είλαη θξίζηκν δήηεκα γηα θάζε 

εξγαδφκελν θαη επνκέλσο πεγή άληιεζεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα ηνπο 

νξγαληζκνχο, ρσξίο ηδηαίηεξν θφπν. Ωζηφζν πσο απνδεηθλχεηαη ην επίπεδν ηεο 

επάξθεηαο ελφο εξγαδφκελνπ θαη θπξίσο πσο θαιιηεξγείηαη πξνο φθεινο φινπ ηνπ 

νξγαληζκνχ; ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη ν αλαγλψζηεο λα ζηαζεί θαη λα αλαινγηζηεί ηη 

είλαη ηθαλφηεηα ή αιιηψο επάξθεηα. ηελ αγγιφθσλε αξζξνγξαθία ν φξνο 

competence ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο έλλνηα. Ωζηφζν παξακέλεη έλα λεθειψδεο 

νξηζκφο γηα ηηο ηθαλφηεηεο ή δεμηφηεηεο ή δπλαηφηεηεο πνπ έρεη έλαο νξγαληζκφο 

(core-competence) ή έλα άηνκν.    

ζν πην απνηειεζκαηηθή είλαη ε εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηφζν πην 

πηζαλφ είλαη απηφ λα αλαπηχμεη ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο/ηθαλφηεηεο θαη άξα ηελ 

επάξθεηα πνπ απαηηείηαη ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ν φξνο competence εξκελεχεηαη 

σο (Brockmann et al, 2009, ζ. 789):  

―… ε απνδεδεηγκέλε ηθαλόηεηα γηα εθκεηάιιεπζε ησλ γλώζεσλ (knowledge), ησλ 

δεμηνηήησλ (skills) θαη ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ θνηλσληθώλ θαη/ή κεζνδνινγηθώλ 

ηθαλνηήησλ, ζηελ δνπιεηά ή ζηηο ζπνπδέο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή 

αλάπηπμε. Ζ επάξθεηα εθθξάδεηαη ζε όξνπο απηνλνκίαο θαη επζύλεο, ζύκθσλα κε ην 

Δπξσπατθό Πιαίζην Πξνζόλησλ (EQF 
3
– European Qualification Framework) (EC, 

2008)‖  

Σν Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο έλα πιαίζην πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηηο ηθαλφηεηεο/επάξθεηα θαη παξέρεη γεληθέο πεξηγξαθέο γηα 

ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (learning outcomes). Οη πεξηγξαθέο είλαη 

                                                             
3 Πιεξνθνξίεο: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm  
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γεληθέο ψζηε λα ηζρχνπλ ζε φπνηνλ ηνκέα ή επάγγεικα. Σν πιαίζην ρξεζηκεχεη ψζηε 

λα εξκελεχνληαη ηα ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο θαη ηα πξνζφληα αλάκεζα ζηα 

ελδηαθεξφκελα κέιε (θξάηε, νξγαληζκνί θ.α.) ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε θηλεηηθφηεηα 

ηεο εξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε 

(Brockmann et al, 2009, ζ. 788).  ηνλ Πίλαθα 5.2.1 παξνπζηάδεηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ 

EQF σο πξνο ηελ επάξθεηα.   

Πίλαθαο 5.2.1 Δπάξθεηα θαη ε πξνζέγγηζε EQF 

 

 Πεγή: Brockmann, Μ., Clarke, L. θαη Winch, C. (2009) "Competence and 

competency in the EQF and in European VET systems", Journal of European 

Industrial Training, Vol. 33 Is. 8/9, ζ.789 

Οη Brown θαη McCartney (2003, ζ. 9) παξαζέηνπλ έλα θαηάινγν απφ είθνζη ηχπνπο 

δεμηνηήησλ, θαηά Bethell-Fox (1982, ζ. 45), πνπ απαληψληαη ζε έλα κεγάιν θάζκα 

εξγαζηψλ θαη νξγαληζκψλ. Υαξαθηεξίδνληαη σο γεληθέο δεμηφηεηεο θαη ρσξίδνληαη ζε 

ηέζζεξηο επξείεο νκάδεο, φπσο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 5.2.2.  
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Πίλαθαο 5.2.2 Οη ηέζζεξηο γεληθέο θαηεγνξίεο δεμηνηήησλ θαηά Bethell-Fox 

 

Πεγή: Brown, R. B θαη McCartney, S. (2003) "Let‘s have some capatence here", 

Education + Training, Vol. 45 Is. 1, ζ. 9 

Αλ θαη πνιιά άξζξα έρνπλ αζρνιεζεί κε ην δήηεκα ησλ δεμηνηήησλ, δελ έρεη 

πξνθχςεη κηα ζαθήο θαηεχζπλζε γηα ηελ εξκελεία ηνπ φξνπ θαη ηνλ ζαθή 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ. Μειινληηθά θαίλεηαη πσο ε θαηεγνξηνπνίεζε ζα σθειήζεη ψζηε 

λα  κηθξχλεη ην ράζκα κεηαμχ ηεο ―γιψζζαο‖ ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηλζηηηνχησλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, ζα είλαη ζε ζέζε λα 

εμππεξεηήζεη κηα κεγάιε πνηθηιία απφ εθαξκνγέο: ηελ πεξηγξαθή ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ (learning outcomes), ηελ αλάιπζε ησλ ηαιέλησλ θαη ησλ 

ελδηαθεξφλησλ σο πξνο ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή, 

ηε βειηίσζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο δηαζηαχξσζεο ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ θαη ηέινο, ηελ ππνζηήξημε  ηεο αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε 

νξγαλσηηθφ επίπεδν. (Markowitsch θαη Plaimauer, 2009, ζ. 818).  
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5.3 Πσο απνδεηθλύεηαη ε επάξθεηα – Έλα δηεζλέο πξόηππν 

πηζηνπνίεζεο πξνζώπσλ  

 

Ζ επαγγεικαηηθή επάξθεηα είλαη έλα θξίζηκνο δείθηεο. Ζ αλάγθε γηα δηαθάλεηα θαη 

επειημία ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη πην ζεκαληηθή απφ πνηέ. ηελ θαηεχζπλζε απηή, 

ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο(CEN) θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

Ζιεθηξνηερληθήο Σππνπνίεζεο (CENELEC), εθπφλεζαλ ην 1994 ην επξσπατθφ 

πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 45013 Γεληθά θξηηήξηα γηα ηνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο πνπ 

πξνβαίλνπλ ζε πηζηνπνίεζε πξνζσπηθνύ. Σν έηνο 2000 εθδφζεθε απφ ηνλ ISO θαη ηελ 

IEC ην Γηεζλέο πξφηππν ΗSO/IEC 170240Γεληθέο απαηηήζεηο γηα θνξείο πνπ 

ιεηηνπξγνύλ ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο πξνζσπηθνύ
4
, ην νπνίν πηνζεηήζεθε σο 

επξσπατθφ θαη ζηε ζπλέρεηα σο Διιεληθφ Πξφηππν ην 2003 (νπφηε θαη  

αληηθαηαζηάζεθε ην ΔΛΟΣ ΔΝ 45013). Σα πξφηππα απηά ηα πηνζέηεζε ε Δπξσπατθή 

πλεξγαζία γηα ηε Γηαπίζηεπζε πξνθεηκέλνπ λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη σο εξγαιείν γηα 

ηελ αμηνιφγεζε θνξέσλ πηζηνπνίεζεο πξνζσπηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 

δηαπηζηεχζεη. Ζ πηζηνπνίεζε ζπλδέεηαη κε ηελ πξνψζεζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ 

ζεζκνχ ηεο θαηάξηηζεο- ελδνεπηρεηξεζηαθήο ή κε. Σν βάξνο πιένλ κεηαηνπίδεηαη ζηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ νξγαληζκψλ θαη ηεο αγνξάο. Ζ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη κηα επηινγή γηα βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ 

ησλ νξγαληζκψλ απηψλ θαη ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνηφηεηαο. Σελ ίδηα ζηηγκή, ην 

πξφηππν ΗSO/IEC 17024. Γεληθέο απαηηήζεηο γηα θνξείο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπζηήκαηα 

πηζηνπνίεζεο πξνζσπηθνχ, ππνδεηθλχεη ηηο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο νθείινπλ λα 

πιεξνχλ νη νξγαληζκνί πνπ παξέρνπλ πηζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία 

πηζηνπνίεζεο ησλ αηφκσλ(Zuniga, 2004, ζ. 49). 

 

Έλα ζαθψο θαζνξηζκέλν πεξίγξακκα πηζηνπνίεζεο είλαη ην εξγαιείν πνπ έρνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο ηφζν νη νξγαληζκνί, πξνθεηκέλνπ λα επηιέμνπλ έλα ππνςήθην, φζν θαη 

ηα ίδηα ηα άηνκα, ψζηε λα απνδεηθλχνπλ ηξφπνλ ηηλά ηα πξνζφληα ηνπο θαη ηελ 

επάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο εκπεηξίαο. Έηζη, ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο 

Πξνηππνπνίεζεο (ISO) θαζηέξσζε έλα λέν πξφηππν δεμηνηήησλ (επάξθεηαο), 

πξνζπαζψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ λα θαζνξίζεη ηηο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα 

πιεξνχληαη απφ θνξείο πνπ παξέρνπλ πηζηνπνίεζε γηα άηνκα. Σν λέν πξφηππν, ζηελ 

Διιάδα είλαη ην ΔΛΟΣ EN ISO/IEC 17024 (2003), πεξηέρεη ηηο απαηηήζεηο ζηηο 

νπνίεο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη νη θνξείο πηζηνπνίεζεο (certification bodies) θαη 

απαηηήζεηο γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ πεξηγξάκκαηνο πηζηνπνίεζεο (certification 

scheme) γηα ηα άηνκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
επηπιένλ πιεξνθνξίεο: International Organization for Standardization and International 

Electrotechnical Commission 2003, ISO/IEC 17024: Conformity assessment—General requirements 

for bodies operating certification of persons, ISO, Geneva  
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Δηθφλα 5.3.1 Ζ δηεζλήο λνκηκφηεηα ηνπ πξνηχπνπ ISO/IEC 17024(2003)  

Σα άηνκα είλαη εθείλα πνπ εθηεινχλ ηηο εξγαζίεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δεμηφηεηέο 

ηνπο γηα λα νινθιεξψζνπλ ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ επάξθεηα ηνπ αηφκνπ, 

βαζίδεηαη ζηελ εθπαίδεπζή ηνπ θαη ζηελ εκπεηξία ηνπ θαη αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Σν πξφηππν δεκηνπξγήζεθε γηα λα εμππεξεηήζεη σο 

έλα παγθφζκην νξφζεκν δηεζλψο, γηα ηνπο νξγαληζκνχο πνπ δηελεξγνχλ 

πηζηνπνηήζεηο γηα άηνκα. Ζ πηζηνπνίεζε ησλ αηφκσλ είλαη ην κέζν πνπ απνδεηθλχεη 

πσο εμαζθαιίδεηαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ε επίβιεςε θαη ε πεξηνδηθή επαλ-

αμηνιφγεζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο επάξθεηαο ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ πξνζψπνπ.  

 

ε αληίζεζε κε άιια ζρήκαηα αμηνιφγεζεο θαη ζπκκφξθσζεο, φπσο είλαη ε 

πηζηνπνίεζε γηα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο πνηφηεηαο, ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πηζηνπνηεηηθνχ είλαη ε δηεμαγσγή εμεηάζεσλ, κε 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα γηα ηελ επάξθεηα θαη ηε βαζκνιφγεζε ηνπ ππνςεθίνπ.  Σν 

πξφηππν, δηαζθαιίδεη πσο  νη θνξείο πνπ δηελεξγνχλ πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην 

πεξίγξακκα πηζηνπνίεζεο γηα ηα άηνκα, εθαξκφδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο κε ηξφπν 

ζπλεπή, ζπγθξίζηκν θαη αμηφπηζην (Facklam, 2002, ζ. 31, 32).  
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5.3.1 Κξίζηκα ζεκεία ηνπ πξνηύπνπ – νξηζκνί  

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο (certification process)  

 

ιεο νη δξαζηεξηφηεηεο, κε ηηο νπνίεο ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο, εμαζθαιίδεη φηη ην 

άηνκν ηθαλνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο. ηηο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα 

θαιχπηνληαη είλαη ε εθαξκνγή, ε αμηνιφγεζε, ε απφθαζε γηα πηζηνπνίεζε, ε 

επίβιεςε θαη ε επαλα-πηζηνπνίεζε, κε ηε ρξήζε πηζηνπνηεηηθνχ πνπ θέξεη 

ζπγθεθξηκέλν ινγφηππν/έλδεημε. 

 

Σν πεξίγξακκα ηεο πηζηνπνίεζεο (certification scheme)  

 

πγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο πηζηνπνίεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε θαζνξηζκέλεο 

θαηεγνξίεο πξνζψπσλ, γηα ηα νπνία ηζρχνπλ ζπγθεθξηκέλεο  πξνδηαγξαθέο θαη 

θαλφλεο σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο.  

  

ύζηεκα πηζηνπνίεζεο (certification system)  

Έλα ζχλνιν απφ δηαδηθαζίεο θαη πφξνπο, απαξαίηεηεο γηα λα δηεμαρζεί ε δηαδηθαζία 

πηζηνπνίεζεο σο πξνο ν πεξίγξακκα πηζηνπνίεζεο, πνπ νδεγεί ζηελ έθδνζε ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηελ επάξθεηα θαη πεξηιακβάλεη θαη ηελ ππνζηήξημε (maintenance) 

απηνχ.   

Γεμηόηεηα/επάξθεηα (competence)  

Ζ απνδεδεηγκέλε ηθαλφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή γλψζεσλ θαη/ή ηθαλνηήησλ (skills), κε 

ζπλπθαζκέλα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο θαζνξίδνληαη ζην πεξίγξακκα 

πηζηνπνίεζεο.  

Δμέηαζε (examination) 

Ο κεραληζκφο πνπ απνηειεί κέξνο ηεο αμηνιφγεζεο, κε ηνλ νπνίν κεηξάηαη ε 

επάξθεηα ηνπ ππνςεθίνπ κε έλα ή πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο, φπσο κπνξεί λα είλαη 

γξαπηψο, πξνθνξηθψο, επί ηνπ πξαθηένπ θαη κε παξαηήξεζε. 

Πηζηνπνίεζε (qualification) 

Ζ επίδεημε ησλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηεο κφξθσζεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη/ή 

ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο.  
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5.3.2 Απαηηήζεηο γηα ηνπο θνξείο πνπ δηελεξγνύλ πηζηνπνίεζε 

πξνζώπσλ θαη ζεκεία θιεηδηά ηνπ πξνηύπνπ  

Ο θνξέαο πνπ δηελεξγεί πηζηνπνίεζε πξέπεη λα έρεη ηέηνηα δνκή ψζηε λα πιεξνχληαη 

νη πξνυπνζέζεηο γηα εκπηζηνζχλε απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε σο πξνο ηηο ηθαλφηεηεο, 

ηελ ακεξνιεςία θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ θνξέα. πγθεθξηκέλα, ν θνξέαο 

πηζηνπνίεζεο πξέπεη (shall
5
):  

A. Να είλαη αλεμάξηεηνο θαη ακεξφιεπηνο ζε ζρέζε κε ηνπο αηηνχληεο, 

ππνςεθίνπο θαη πηζηνπνηεκέλα άηνκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγνδνηψλ 

θαη ησλ πειαηψλ ηνπο, θαη πξέπεη (shall) λα θάλεη φια ηα απαξαίηεηα βήκαηα 

ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ εζηθή δηάζηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ  

B. Να είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη αλαθνξηθά κε ηε 

ζπιινγή, ηελ ηήξεζε, ηελ αλαλέσζε, ηελ επέθηαζε θαη ηελ κείσζε ηνπ 

θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ (scope), ηελ αλαβνιή (suspending) θαη ηελ αλάθιεζε 

ησλ πηζηνπνηεηηθψλ  

Οη απαηηήζεηο γηα ηε δηαπίζηεπζε  θνξέσλ πηζηνπνίεζεο πξνζσπηθνύ είλαη:  

Γεληθά, ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο πξνζσπηθνχ πξέπεη λα δηαζέηεη θαη λα εμαζθαιίδεη:  

 πγθεθξηκέλεο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο πηζηνπνηεί, 

επηβιέπεη θαη επαλαπηζηνπνηεί άηνκα.  

 πγθεθξηκέλεο δηεξγαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ζρεκάησλ πηζηνπνίεζεο  

 Ακεξνιεςία θαη ζπκκφξθσζε κε λφκνπο θαη θαλνληζκνχο  

 Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηηο ππεξεζίεο 

πηζηνπνίεζεο  

 Με ππεξβνιηθέο νηθνλνκηθέο ή άιιεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πηζηνπνίεζε  

 Καζνξηζκέλε πνιηηηθή θαη δηαδηθαζίεο γηα απνλνκή θιπ ηεο πηζηνπνίεζεο  

 Υνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ εθφζνλ ηεξνχληαη νη ηεθκεξησκέλεο απαηηήζεηο 

ηνπ θνξέα θαη ησλ θξηηεξίσλ δηαπίζηεπζεο θνξέσλ πηζηνπνίεζεο 

πξνζσπηθνχ (ΚΡΗΣ-ΦΠΠ)  

 αθή αλαγξαθή ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ πιεξνί ν πηζηνπνηεκέλνο, πάλσ ζην 

πηζηνπνηεηηθφ (Μάηζαο, 2004, ζ. 2).  

Δπηηξέπεηαη ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο λα απαηηεί ηελ παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, πξνηνχ πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο, εθφζνλ βέβαηα 

νξίδεη κε ζαθήλεηα ηελ ακεξφιεπηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απηψλ πξνγξακκάησλ θαη κε ηήξεζε ζρεηηθψλ αξρείσλ. Πάλησο αμηνιφγεζε γηα 

έγθξηζε / πηζηνπνίεζε /αλαγλψξηζε ηέηνησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ δελ 

ζεκαίλεη θαη πηζηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θνξέα. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα 

γίλεηαη έιεγρνο φισλ ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, θαλνληζκψλ θαη αξρείσλ ηνπ Φ.Π. 

θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ 

ρξήζε ηνπ ινγνηχπνπ ηνπ ΔΤΓ θαη ηνπ ινγνηχπνπ ηνπ. 

                                                             
5 Ο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζηαθηηθή ζεκαζία 
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Ζ φιν θαη απμαλφκελε αλάγθε γηα ππεπζπλφηεηα, δεμηφηεηεο ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο 

θαη δεμηφηεηεο γηα δηνίθεζε είλαη κηα πξφθιεζε πνπ νξηνζεηεί εθ λένπ ηα 

παξαδνζηαθά ζηεγαλά κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ επαγγεικάησλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο. Ζ 

αλάγθε γηα έλα λέν ―επαγγεικαηηζκφ‖ είλαη πξνζαξκνγή ζε απηέο ηηο εμειίμεηο. Ζ 

πηζηνπνίεζε επηθπξψλεη πσο νη εξγαδφκελνη θαη νη επαγγεικαηίεο θαηέρνπλ ηελ 

απαηηνχκελε γλψζε θαη ηθαλφηεηεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν επαγγεικαηηθφ ηνκέα. Ζ 

πηζηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ παξέρεη αλεμάξηεηε θαη αληηθεηκεληθή επηθχξσζε ηεο 

γλψζεο (knowledge), ησλ ηθαλνηήησλ (skills) θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ (attributes) 

ηνπ αηφκνπ (KSAs), ζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν απφ φηη ζπκβαίλεη κε ηα πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο. Σν πξφηππν δίλεη ν πεξίγξακκα ησλ απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα 

πιεξνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ πηζηνπνίεζεο 

(Woodley, 2009, ζ. 11).   

Σα ζπζηαηηθά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην παξφλ πξφηππν απφ άιια είλαη:  

1. Ζ έκθαζε ζηελ ακεξνιεςία 

2. Ζ ηδηαίηεξε πξνζνρή σο πξνο ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο  

3. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο απφ ηελ εμέηαζε 

Ζ αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα είλαη δπν απφ ηηο πην ζεκαληηθέο έλλνηεο πνπ πξέπεη 

λα πιεξνχληαη απφ έλα πεξίγξακκα πηζηνπνίεζεο.  

Δγθπξόηεηα (Validity) – Σα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εξκελεία ή 

ηα απνηειέζκαηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εμέηαζεο. Δπεηδή, ν αληηθεηκεληθφ ζηφρνο 

ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε απφδεημε πσο ην άηνκν κπνξεί λα εμαζθήζεη ηα θαζήθνληά 

ηνπ κε αζθάιεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, ηα ηεθκήξηα ηεο εγθπξφηεηαο νθείινπλ λα 

θαζηεξψλνπλ ηε ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηεο 

εηνηκφηεηαο γηα άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ.    

Αμηνπηζηία (Reliability) – Δίλαη ε ζπλέπεηα πνπ πξέπεη λα δηαθξίλεη ην ζχζηεκα ηεο 

εμέηαζεο (Woodley, 2009, ζ. 12).  

Ζ Γηνηθεηηθή Γνκή ηνπ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο πξέπεη λα: 

 Δίλαη ακεξφιεπηε, ηθαλή θαη εζηθά αθέξαηα θαη πξέπεη λα δηαζέηεη 

Ακεξφιεπηε Γηνίθεζε 

 Δίλαη αλαγλσξηζκέλν λνκηθφ πξφζσπν πνπ λα κελ ππάξρεη πξφβιεκα 

ακεξνιεςίαο κε άιιεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ 

 ε πεξίπησζε πνπ απνηειεί κέξνο άιινπ νξγαληζκνχ, πξέπεη λα ππάξρεη 

ζαθήο πεξηγξαθή ησλ δεζκψλ κε απηφλ, θαζψο θαη παξάζεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ-ππεξζπλφινπ φπσο θαη νξγαλφγξακκα θαη 

θαζεθνληνιφγην ηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο  
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Ο θνξέαο πηζηνπνίεζεο πξέπεη λα δηαζέηεη θαη λα εθαξκόδεη απνηειεζκαηηθά:  

 

 ηεθκεξησκέλν ζχζηεκα δηνίθεζεο πνηφηεηαο (ΓΠ) 

 Δγρεηξίδην Πνηφηεηαο θαη δηαδηθαζηψλ κε  

 Γήισζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ πνηφηεηα  

 χληνκε πεξηγξαθή ηεο λνκηθήο ππφζηαζεο  

 Γήισζε γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο, ην ζπκβνχιην 

πηζηνπνίεζεο, ην θαηαζηαηηθφ ηνπ θαη ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηνπο 

δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο  

 Ολφκαηα, πξνζφληα, εκπεηξία θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ  

 Πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ  

 Οξγαλφγξακκα θαη θαζεθνληνιφγην ηνπ πξνζσπηθνχ  

 Λεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ , αμηνιφγεζεο θαη επηηήξεζεο  

 Καηάινγν ππεξγνιάβσλ θαη δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζήο ηνπο  

 Πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ ππνβνιήο θαη ρεηξηζκνχ ελζηάζεσλ  

 Πξέπεη λα δηαζέηεη θαη λα ηεξεί δηαδηθαζίεο ηήξεζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ζε 

φια ηα επίπεδα νξγάλσζήο ηνπ  

 Πξέπεη θαη ην πξνζσπηθφ ησλ ππεξγνιάβσλ λα ηεξεί ζρεηηθή 

εκπηζηεπηηθφηεηα.  

 ηαλ ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο ππνρξενχηαη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο βάζεη 

λνκηθψλ ξπζκίζεσλ πξέπεη λα εηδνπνηείηαη ζρεηηθά ην πηζηνπνηεκέλν 

πξφζσπν  

 Δπίζεο κπνξεί λα δίδνληαη πιεξνθνξίεο θαηφπηλ γξαπηήο ζπλαηλέζεσο ηνπ 

πηζηνπνηεκέλνπ πξνζψπνπ  

 Πξέπεη ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο λα δηαζέηεη θαη λα δεκνζηνπνηεί θαηάινγν ησλ 

πηζηνπνηεκέλσλ πξνζψπσλ κε ην αληίζηνηρν πεδίν πηζηνπνίεζήο ηνπο.  

 Σπρφλ ρξέσζε ησλ δηαηηζέκελσλ πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα είλαη εχινγε  

 Σν ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο πξέπεη λα δεκνζηνπνηείηαη ππφ κνξθή 

αλαθνίλσζεο  

 Ο θνξέαο πηζηνπνίεζεο πξέπεη λα δηαζέηεη θαη λα ηεξεί δηαδηθαζίεο εμέηαζεο 

ησλ ελζηάζεσλ, παξαπφλσλ θαη ακθηζβεηήζεσλ.  

 Απηά κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ.  

 Πξέπεη λα επηιχνληαη κε αλεμάξηεην θαη ακεξφιεπην ηξφπν  

 Σηο ελζηάζεηο ηηο εμεηάδεη ην ζπκβνχιην πηζηνπνίεζεο βαζηδφκελν ζε 

εηζήγεζε εμνπζηνδνηεκέλσλ πξνζψπσλ(π.ρ. Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ) λα ηηο 

δηεξεπλήζεη, ηα νπνία δελ έρνπλ εκπιαθεί ζηελ ππφ έλζηαζε απφθαζε 

(Μάηζαο, 2004, ζ. 4-5).  
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Σν πξφηππν εμεηδηθεχεη ηηο απαηηήζεηο πνπ ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο πξέπεη λα πιεξνί 

θαη δηαζθαιίδεη πσο νη θνξείο πηζηνπνίεζεο ιεηηνπξγνχλ κε αμηνπηζηία θαη ζπλέπεηα. 

ηηο απαηηήζεηο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ζεκαζία ηεο δηαζθάιηζεο ηεο ακεξνιεςίαο 

απφ κέξνπο ηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο 

πηζηνπνηεί φηη ην πξνζσπηθφ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο επάξθεηαο, φπσο απηέο έρνπλ 

πξνδηαγξαθεί, θαιείηαη δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο. Με ηε δηεξγαζία απηή, 

αλαγλσξίδνληαη ηππηθά θαη κφληκα φηη εξγαζηαθέο ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, 

αλεμαξηήησο ηεο κεζφδνπ απφθηεζήο ηνπο. ρεκαηηθά, ε δηεξγαζία πηζηνπνίεζεο 

παξνπζηάδεηε ζηηο εηθφλεο 5.3.2 θαη 5.3.3 

Σν πξφηππν πξνζπαζεί λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ νξγαληζκψλ πνπ 

παξέρνπλ πηζηνπνίεζε σο πξνο ηα εκπιεθφκελα κέξε, πξνζπεξλψληαο ηελ 

ζχγθξνπζε ησλ ζπκθεξφλησλ, κέζσ ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο ακεξνιεςίαο 

αλαθνξηθά κε ηνπο ππνςήθηνπο θαη ηα πηζηνπνηεκέλα πξφζσπα. ηελ επξσπατθή 

εκπεηξία απηή ε πξνζπάζεηα γηα δηαρσξηζκφ κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ζεζκνχ 

ηεο πηζηνπνίεζεο είλαη κηα ηάζε γηα κεγαιχηεξε δηαθάλεηα πνπ βαίλεη απμαλφκελε. 

Σν πνηνηηθφ πεξίγξακκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ εζηηάδεη ζηελ πηζηνπνίεζε ηεο 

επάξθεηαο (competence certification). Πξνζπαζεί κε ηνλ ηξφπν απηφ λα απνηειέζεη 

κηα εγγχεζε πνηφηεηαο σο πξνο ηηο επηδφζεηο ησλ πξνζψπσλ ζε έλα πεξηβάιινλ 

εξγαζηαθφ (Zuniga, 2004, ζ. 46-48).  

 

Δηθφλα 5.3.2 Ζ δηεξγαζία πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO/IEC 

17024(2003) 

Πεγή: Zuniga, F. (2004) ―Quality management in vocational training: the use of 

standards and their different applications‖, CINTERFOR, Montevideo, ζ. 61  

 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5                                                                                     ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ & ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 

151 
 

 

Δηθφλα 5.3.3 Ζ δηεξγαζία πηζηνπνίεζεο θαη ηα ζηάδηα νινθιήξσζεο ζηελ ειιεληθή 

πεξίπησζε 

5.3.3 Σν πξόηππν ISO/IEC 17024(2003) θαη νη δηεζλείο εμειίμεηο6 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεί δηεζλνχο έξεπλα γηα ινγαξηαζκφ εζληθνχ ακεξηθαληθνχ 

ηλζηηηνχηνπ πξνηχπσλ (ANSI-American National Standards Institute) νξηζκέλα 

ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ 

πξνηχπνπ. Έηζη, ζπιιέρζεθαλ απαληήζεηο απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο, νη νπνίνη 

θαηά 56% πξνέξρνληαλ απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα, θαηά 6% απφ ηνλ ηδησηηθφ. 

Γεσγξαθηθά θαιχθηεθε φιν ην δηεζλέο πεδίν, κε ζπκκεηνρή απφ Δπξψπε, Αζία, 

Βφξεηα θαη Νφηηα Ακεξηθή. Ζ θαηαλνκή ησλ δηαπηζηεπκέλσλ θνξέσλ θαίλεηαη ζην 

ζρήκα 5.3.1.  

                                                             
6 Σα ζηνηρεία πξνθχπηνπλ απφ δηεζλή έξεπλα βάζε εξσηεκαηνινγίνπ γηα ινγαξηαζκφ ηεο IAF, IAF 

Survey Implementation of ISO/IEC 17024 Survey Questionnaire Results 2008  
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ρήκα 5.3.1 Ζ θαηαλνκή ησλ δηαπηζηεπκέλσλ θνξέσλ πηζηνπνίεζε γηα ην πξφηππν 

ISO/IEC 17024(2003) 

Παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ θνξέσλ πηζηνπνίεζεο γηα ην πξφηππν κεηαμχ ησλ εηψλ 

2006 θαη 2008, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 5.3.2. Σν πξφηππν έρεη κηα νξηδφληηα 

νινθιήξσζε θαηά κήθνο κεγάινπ θάζκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνκέσλ. ην ζρήκα 

5.3.3 παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε φπσο θαηαγξάθεθε απφ ηελ έξεπλα.  

 

ρήκα 5.3.2 Ζ αλάπηπμε ησλ θνξέσλ πηζηνπνίεζε ζε δπν ρξφληα  
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ρήκα 5.3.3 Ζ θαηαλνκή ησλ επαγγεικαηηθψλ θιάδσλ θαη ε  δηείζδπζε ηνπ πξνηχπνπ 

ISO/IEC 17024(2003) 

Απφ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, γίλεηαη θαλεξφ πσο ππάξρνπλ κεγάια 

πεξηζψξηα γηα πεξεηαίξσ αλάπηπμε ηνπ πξνηχπνπ ISO/IEC 17024(2003). Οη πην 

ηαρέσο αλαπηπζζφκελνη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο γηα δηαπίζηεπζε θνξέσλ πηζηνπνίεζεο 

ηνπ πξνηχπνπ θαίλεηαη λα είλαη:  

 Τπεξεζίεο θχιαμεο 

 Μεραλνινγία/Αξρηηεθηνληθή 

 Τπεξεζίαο πιεξνθνξίαο (Information technologies)  

 Φξνληίδα πγείαο (health care)  

 Καηαζθεπέο  

 Υξεκαηννηθνλνκηθά  

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη 

αλάπηπμε ηνπ πξνηχπνπ ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ σο πξψηε αηηία ηελ αξλεηηθή 

ζηάζε απφ ηνπο νξγαληζκνχο, θαη δεχηεξνλ ην ρακειφ βαζκφ δηείζδπζεο 

πηζηνπνηεηηθψλ ζηελ νηθνλνκία γεληθά. Σα ππφινηπα εκπφδηα παξνπζηάδνληαη ζην 

ζρήκα 5.3.4.  
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ρήκα 5.3.4 Σα εκπφδηα ζηελ αλάπηπμε θαη δηείζδπζε ηνπ πξνηχπνπ ISO/IEC 17024 

(2003) 

Γηα λα ππεξθαιπθζνχλ ηα εκπφδηα αλάπηπμεο ηνπ πξνηχπνπ πξνηείλεηαη λα 

θαζνξηζηεί έλα έγθπξν πεξίγξακκα πηζηνπνίεζεο. Να εξκελεπηνχλ κε πην ζαθή 

ηξφπν νη επξείεο έλλνηεο δηθαηνζχλε, εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία. Σέινο, λα 

δηαζαθεληζηεί πιήξσο ε δηαθνξά κεηαμχ επαλαπηζηνπνίεζεο θαη επίβιεςεο 

(surveillance).  

 

5.4 Μεζνδνινγία Έμη ίγκα ππό ηελ πξνζέγγηζε ηεο Ληηήο Γηνίθεζεο 

θαη πηζηνπνίεζε 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, φιν θαη πην εληαηηθά νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα εληάμνπλ 

ζηελ επηρεηξεζηαθή ηνπο ζηξαηεγηθή πξσηνβνπιίεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο, φπσο 

είλαη ε κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ππφ ηε πξνζέγγηζε ηεο Ληηήο δηνίθεζεο. Ωζηφζν, 

ζε κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα έρνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ θαιείηαη ζην ηέινο ηεο εκέξαο λα θέξεη εηο πέξαο ηνπο 

λένπο ζηφρνπο.  Φαίλεηαη πσο ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα ε εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε ζε 

ηέηνηα πξνγξάκκαηα έρεη γίλεη πνιχ δεκνθηιήο. Μάιηζηα ε κεζνδνινγία Έμη ίγκα 

θαη ε Ληηή πξνζέγγηζε θαίλεηαη λα θαιχπηνπλ ην 45% απηήο ηεο ηάζεο, 

πξνζπεξλψληαο έηζη άιιεο πξσηνβνπιίεο φπσο είλαη ην ζχζηεκα δηνίθεζεο 

πνηφηεηαο ηεο νηθνγέλεηαο πξνηχπσλ ISO 9001 θαη ην κνληέιν επηρεηξεκαηηθήο 

αξηζηείαο ηνπ επξσπατθνχ νξγαληζκνχ γηα ηελ πνηφηεηα – EFQM, φπσο θαίλεηαη ζην 

δηάγξακκα 5.4.1 (Clegg, 2010, ζ. 193-194).  
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Γηάγξακκα 5.4.1 Γηάγξακκα παξέην γηα ηεο κεζφδνπο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο 

Πεγή: Ben Clegg, Chris Rees, Mike Titchen, (2010) "A study into the effectiveness of 

quality management training: A focus on tools and critical success factors", The TQM 

Journal, Vol. 22 Is. 2, ζ.194 

Σα κέζα γηα ζπλερή βειηίσζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ βηνκεραλία κε ζθνπφ νη 

επηρεηξήζεηο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη πνιιά θαη 

πνηθίια. Ζ Ληηή πξνζέγγηζε θαη ε κεζνδνινγία Έμη ίγκα, είλαη ηα θπξίαξρα 

παξαδείγκαηα ηέηνησλ κέζσλ. ηελ πινπνίεζε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ πνηφηεηαο 

έρνπλ πξνζθχγεη έλα 40% ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε κειέηε ησλ 

Industry Week θαη Manufacturing Performance Institute, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. 

Δπηπιένλ, έλα 12% εμ απηψλ έρνπλ εθαξκφζεη έλα ζπλδπαζκφ φπσο είλαη ε 

κεζνδνινγία Έμη ίγκα ππφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο Ληηήο Γηνίθεζεο (Callahan et al, 

2007 ζ. 134).   

Γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζχγρξνλσλ θαη κειινληηθψλ απαηηήζεσλ ζε 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν γηα πξνγξάκκαηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ζηελ βηνκεραλία, 

έξεπλα αλέδεημε κεξηθά ζεκαληηθά επξήκαηα. Απφ ηνπο 261 ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα απηή, έλα πνζνζηφ 61% ήηαλ Μεραληθνί (Engineer) θαη 21.1% ήηαλ ηειέρε 

Γηνίθεζεο (Management). Έηζη, ζηελ εξψηεζε γηα πνηα κέζα, εξγαιεία/ηερληθέο, 
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πξνβιέπεηαη λα απμεζεί ε επίδξαζή ηνπο ζην επηρεηξείλ κέζα ζηε δεθαεηία ηηο πξψηεο 

δχν ζέζεηο θαηαιακβάλνπλ ε κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα θαη ηα εξγαιεία ηεο Ληηήο 

Γηνίθεζεο (βι. πίλαθα 5.4.1). Δπίζεο, επεηδή ν ξπζκφο ησλ αιιαγψλ ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ ζηίβν είλαη ηαρχο νη αλάγθεο γηα ζπλερή εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε 

είλαη επηηαθηηθή. ην εξψηεκα ινηπφλ, πνηα ζηνηρεία θξίλεηαη ζπνπδαία σο 

πξναπαηηνχκελα γηα ζπλερή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζή, ηα απνηειέζκαηα 

θαηαηάζζνπλ ζε πςειή ζέζε ηηο δπν πξσηνβνπιίεο. Απηφ πνπ πξνθχπηεη, είλαη πσο 

κεζνδνινγίεο θαη κέζα πνπ έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηελ βειηίσζε ησλ δηεξγαζηψλ 

θαη ζηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο, αλακέλεηαη λα θξηζνχλ ζεκαληηθά ηφζν ζην παξφλ φζν 

θαη ζην κέιινλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο (Callahan et al, 2007 ζ. 135-137). 

Πίλαθαο 5.4.1 Σα κέζα πνπ αλακέλεηαη λα απμεζεί ε ζπνπδαηφηεηά ηνπο κέζα ζηε 

δεθαεηία 

 

Πεγή: Callahan, R. N., Smith R. R. θαη Jones, M., in proceedings of 40
th

 Annual 

Convention of National Association of Industrial Technology, Florida, 2007, 

educating the Manufacturing Technologist: Current Trends and Gaps in Curricula, ζ. 

136, 137  

Ζ ηάζε απηή δηθαηνινγεί ηελ νινέλα απμαλφκελε δήηεζε γηα ηθαλά θαη 

πηζηνπνηεκέλα ζηειέρε γηα ηελ κεζνδνινγία.  χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ 

πεξηνδηθνχ Quality Progress (Γεθέκβξηνο, 2007) ε πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηψλ γηα 

Έμη ίγκα, πνπ παξέρεη ν πην γλσζηφο θνξέα πηζηνπνίεζεο ζηελ πνηφηεηα ASQ, 

μεθίλεζε γηα πξψηε θνξά λα κεηξάηαη ην 2002 θαη απνηεινχζε κνλάρα έλα κηθξφ 

θνκκάηη ησλ εηδηθψλ πνπ είραλ θάπνηα πηζηνπνηεκέλε εμεηδίθεπζε (1.4% αλαθνξηθά 

κε φια ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ν ακεξηθαληθφο νξγαληζκφ ASQ εθδίδεη). Έθηνηε ην 

πνζνζηφ απηφ ζηαδηαθά θαη ζηαζεξά κεγαιψλεη, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 

5.4.2
7
.  

                                                             
7 ην δηάγξακκα πεξηιακβάλνληαη: x εξγαδφκελνη πιήξνπο απαζρφιεζεο, x εξγαδφκελνη κεξηθήο 

απαζρφιεζεο, x εξγαδφκελνη απφ Καλαδά, x εξγαδφκελνη απφ ΖΠΑ (Quality Progress, December 

2007)  
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Γηάγξακκα 5.4.2 Απμαλφκελε δεκνηηθφηεηα πηζηνπνίεζεο γηα ηε Μεζνδνινγία Έμη 

ίγκα, ζε επίπεδν Μαχξεο Εψλεο (Black Belts) 

πσο πξνθχπηεη, νη επηρεηξήζεηο αλακέλεηαη λα απμήζνπλ ηε δήηεζή ηνπο γηα 

επαγγεικαηίεο θαη γεληθφηεξα δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα έρεη γλψζεηο, ηθαλφηεηεο 

αιιά θαη επαγγεικαηηθή επάξθεηα ζηνλ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο, φπσο απηφο εθθξάδεηαη 

κέζσ ηεο κεζνδνινγίαο Έμη ίγκα ππφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο Ληηήο Γηνίθεζεο. 

Δπηπιένλ, γηα λα κπνξέζνπλ ηα δπλεηηθά ζηειέρε ησλ νξγαληζκψλ λα απνδείμνπλ ηηο 

γλψζεηο θαη ηελ επάξθεηά ηνπο ζε έλα ηφζν απαηηεηηθφ θνηλφ ζα απεπζχλνληαη φιν 

θαη πεξηζζφηεξν ζε νξγαληζκνχο/θνξείο πνπ παξέρνπλ ηηο αλαγθαίεο πηζηνπνηήζεηο.  

5.4.1 Ση πξέπεη λα γλσξίδεη έλαο πηζηνπνηεκέλνο επαγγεικαηίαο ηεο 

κεζνδνινγίαο  

 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, έλα εηδηθφο ηεο κεζνδνινγίαο επηπέδνπ Μαχξεο 

Εψλεο είλαη ν εγέηεο κηαο νκάδαο πνπ εξγάδεηαη πάλσ ζε έλα πξφβιεκα. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ελψ δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ζηαηηζηηθά εξγαιεία γηα ηελ 

επίιπζε πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ είλαη θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ ξφινπ ηνπ θαη άιιεο δεμηφηεηεο. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη ε νξγαλσηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα, φπσο είλαη ε εγεζία ζε κηα  νκάδα έξγνπ, θαζψο θαη δεμηφηεηεο 

δηνηθεηηθέο . Δπίζεο, νξηζκέλεο πην ―ήπηεο‖ δεμηφηεηεο (soft skills) είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηελ  απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, φπσο λα παξνπζηάδνπλ ζαθψο ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ζρεδίσλ, ηφζν πξνθνξηθψο φζν θαη γξαπηψο (Hoerl, 2001, ζ. 

394).  
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Πνιινί νξγαληζκνί, θπξίσο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, απνδίδνπλ νη ίδηεο ηα 

πηζηνπνηεηηθά ζηνπο επαγγεικαηίεο ηεο κεζνδνινγίαο. Ζ πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη 

γηα παξάδεηγκα ζηελ General Electric, είλαη ε πηζηνπνίεζεο ζηνπο εδηθνχο Μαχξεο 

Εψλεο λα απνλέκεηαη κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε δπν έξγσλ. Ωζηφζν, απηφ ην 

γεγνλφο δεκηνπξγεί εξσηεκαηηθά γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ θξηηεξίσλ θαη 

απαηηήζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα κηα ηέηνηα δηαδηθαζία. πσο θάλεθε θαη ζε 

πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε αθεξαηφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο πνπ πηζηνπνηεί είλαη 

αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο φιεο δηεξγαζίαο.  

Δμ νξηζκνχ, ε ηθαλφηεηα λα εθαξκφδνπλ ηα εξγαιεία ηεο κεζνδνινγίαο κε 

νινθιεξσκέλν ηξφπν ζεσξείηαη ν ππξήλαο ησλ ηερληθψλ ηθαλνηήησλ πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηνπο εηδηθνχο επηπέδνπ Μαχξεο Εψλεο. Τπάξρεη επίζεκε 

εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ηνπ νδηθνχ ράξηε DMAIC. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη ππνςήθηνη 

καζαίλνπλ πψο λα ζπλδπάδνπλ ηα δηάθνξα εξγαιεία γηα κηα ζθαηξηθή πξνζέγγηζε γηα 

ηελ βειηίσζε. Γηδάζθνληαη πψο λα ζέηνλ έλα έξγν ζε θίλεζε, ηνλ ηξφπν κεηάβαζεο 

απφ ηε κηα θάζε ζηελ άιιε θαη ηνλ ηξφπν θιεηζίκαηνο ηνπ έξγνπ. Κάζε εξγαιείν 

δηδάζθεηαη ζηε ζπλέρεηα ζην πιαίζην απηνχ ηνπ νδηθνχ ράξηε, ψζηε λα είλαη εκθαλέο 

ην γηαηί, ην πφηε, θαη ην πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί θάζε εξγαιείν. Δπηπιένλ, 

νξηζκέλα ηερληθά δεηήκαηα, αιιά κε ζηαηηζηηθήο, πεξηιακβάλνληαη ζηελ δηαδηθαζία 

εθπαίδεπζεο φπσο ε αλάπηπμε ζπλαξηήζεσλ πνηφηεηαο (QFD) θαη ε αλάιπζε FMEA. 

Έηζη, ε κεζνδνινγία ηείλεη λα ζπλδπάδεη ηα παξαδνζηαθά ζηαηηζηηθά εξγαιεία κε 

εξγαιεία απφ άιινπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, φπσο ε ηερληθή κειέηε (FMEA), 

νξγαλσηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, επίιπζε πξνβιεκάησλ (ζθάικα γισζζηθνχ 

ειέγρνπ, αλάιπζε πνιπκεηαβιεηφηεηαο) ή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο (Hoerl, 2001, ζ. 

394) 

Ωζηφζν, κεγάιε δηαθνξά εληνπίδεηαη ζην ―πξφγξακκα ζπνπδψλ‖ γηα ηνπο 

ππνςήθηνπο. Δλψ πνιχ απφ ην ηερληθφ πιηθφ, φπσο ν πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε  

ζηαηηζηηθή δηαδηθαζία ειέγρνπ, είλαη θνηλέο ζε θάζε πάξνρν πηζηνπνίεζεο, ην εχξνο 

θαη ην βάζνο ηεο θάιπςεο ησλ ζεκάησλ πνηθίιινπλ.  ηελ παξνχζα εξγαζία, ζα 

παξνπζηαζηεί ην δηδαθηηθφ πιηθφ ζην νπνίν βαζίδεη ηελ πηζηνπνίεζή ηεο ε 

Ακεξηθάληθε Έλσζε Πνηφηεηαο (ASQ – American Society for Quality). Ζ 

Ακεξηθάληθε Έλσζε Πνηφηεηαο (ASQ) ζεσξείηαη σο ν θπξίαξρνο νξγαληζκφο γηα 

ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πνηφηεηαο δηεζλψο θαη ρνξεγεί πηζηνπνηήζεηο ζε 

δεθαηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο πνηφηεηαο, ζρεδφλ εμνινθιήξνπ ζηα βάζε 

αληίζηνηρα Δθπαηδεπηηθά Τιηθά Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηψλ, δηεζλψο 

ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο Body of Knowledge – BOK. Οη πηζηνπνίεζεο ηεο Έλσζε, 

ραίξνπλ κεγάιεο εθηίκεζεο απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν θαη ηε βηνκεραλία θαη 

απνδεηθλχεηαη πσο πξνζθέξνπλ κεγάιε αμία ζηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πνηφηεηαο 

(DeRuntz θαη Meier, 2009, ζ. 2).  
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Δθπαηδεπηηθό Τιηθό Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηώλ -  Body of Knowledge (BOK) 

Σν δήηεκα ηεο πηζηνπνίεζεο εγείξεη κεγάιν ζθεπηηθηζκφ ζηνπο επαγγεικαηίεο ηεο 

κεζνδνινγίαο επεηδή ππάξρνπλ πνιινί θνξείο πηζηνπνίεζεο. Γελ είλαη ιίγεο νη 

πεξηπηψζεηο φπνπ επαγγεικαηίεο ηεο κεζνδνινγίαο δελ έρνπλ απνδερζεί ηελ 

λνκηκφηεηα ηεο πηζηνπνίεζεο κηαο θαη δελ ππάξρεη κηα κνλαδηθή αξρή θαη επεηδή 

ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηνλ ηξφπν εθπαίδεπζεο θαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ 

πξέπεη λα πιεξνχληαη (DeRuntz θαη Meier, 2009, ζ. 3).  

Γηα ην ιφγν απηφ, ν ηξφπνο πνπ κεζνδεχεηαη ε πηζηνπνίεζε είλαη πνιχ θξίζηκνο. Σν 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηψλ (BOK) είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο 

απηήο ηεο δηεξγαζίαο. Σξείο είλαη νη θχξηνη ιφγνη γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε 

ελφο ηέηνηνπ πεξηγξάκκαηνο. Αξρηθά, γηα λα βνεζήζεη ηνλ ππνςήθην γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ γηα ηελ εμέηαζε, δεχηεξνλ γηα λα ηππνπνηεζεί ην ειάρηζην 

επηζπκεηφ επίπεδν γλψζεο πνπ θάζε κειινληηθφο πηζηνπνηεκέλνο επαγγεικαηίαο 

πξέπεη λα θαηέρεη θαη ηξίηνλ, γηα λα θαηεπζχλεη θαη λα πξνζαξκφδεη ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία κέρξη λα έιζεη ε πηζηνπνίεζε (DeRuntz θαη Meier, 2009, ζ. 3).  

Σν πξψην πεξίγξακκα ηέηνηνπ είδνπο ηεο Ακεξηθάληθεο Έλσζεο Πνηφηεηαο εθδφζεθε 

ην 2001 (βι. Παξάξηεκα Β1) θαη ήηαλ ε πξψηε πξνζπάζεηα γηα λα επηηεπρζνχλ ηα 

παξαπάλσ απνηειέζκαηα απφ απηφλ ηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο. Έθηνηε, θαη εθφζνλ ν 

αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ κεγάισλε (βι. δηάγξακκα 5.1.2) νξηζκέλεο αιιαγέο 

νδήγεζαλ ζηελ έθδνζε ηνπ λένπ πεξηγξάκκαηνο, BOK (2007) (βι. Παξάξηεκα Β2). 

Οη νξγαληζκνί πνπ πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα βειηίσζεο ησλ δηεξγαζηψλ, 

ρξεζηκνπνηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ην ζπλδπαζκφ ησλ κεζφδσλ Έμη ίγκα θαη Ληηήο 

Γηνίθεζεο, ζε κηα νινθιεξσκέλε κνξθή, βι. ζρήκα 5.4.1, πνπ νλνκάδεηαη 

κεζνδνινγία Έμη ίγκα ππφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο Ληηήο Γηνίθεζεο (Lean Six Sigma). 

Σν λέν πεξίγξακκα έρεη αιιαγέο ζηε δνκή θαη ζχλζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. Σν λέν 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ βαζίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα έξεπλαο (job analysis survey) πνπ 

δηελεξγήζεθε ην 2006. ηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο πεξηζζφηεξνη απφ 1200 

πηζηνπνηεκέλνη επαγγεικαηίεο επηπέδνπ Μαχξεο Εψλεο (Black Belts) γηα ηελ 

εγθπξφηεηα ησλ πεδίσλ (ζέκαηα) πνπ ειέγρνληαη θαη θαηά πφζν απηά φλησο 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εηδηθνχο ζε επξχηεξνπο νηθνλνκηθνχο θιάδνπο. Μφλν ηα 

ζέκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαλ ζε ζπγθεθξηκέλα  επίπεδα ρξήζεο ή ζεκαζίαο 

εηζήρζεζαλ ζην λέν πεξίγξακκα.  Δπηπιένλ, πεδία πνπ θάλεθε λα κελ πιεξνχλ ηα 

θαζνξηζκέλα φξηα ρξήζεο ή ζεκαζίαο απφ ην πξνεγνχκελν πεξίγξακκα, πιένλ δελ 

ζπγθαηαιέγνληαη ζηελ δηαδηθαζία εμέηαζεο. ηε λέα έθδνζε έρεη ιάβεη πιένλ 

δεζπφδνπζα ζέζε ε ζεσξία πίζσ απφ ηε Ληηή Γηνίθεζε θαη πεξηιακβάλνληαη σο 

απαηηήζεηο ε γλψζε ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ ηερληθψλ ηεο.  
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ρήκα 5.4.1 Πνηα κεζνδνινγία ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά 

Πεγή: Marx, M. (2009) ―Lean benefits and challenges‖, iSixSigma Magazine, Vol. 5, 

Is. 5, ζ. 38 

Σν λέν πεξίγξακκα πνπ πξνέθπςε απνηειείηαη απφ ελλέα πεξηνρέο (ζέκαηα), ζε 

ζρέζε κε ηηο δέθα ηνπ πξνεγνχκελνπ. Απηά είλαη θαη ηα θχξηα δεηνχκελα ζε κηα 

δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο. χκθσλα κε ην λέν πεξίγξακκα – BOK (2007) – ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ είλαη ην πξνθαζνξηζκέλν  ζχλνιν ησλ γλψζεσλ ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε γλσζηηθή πεξηνρή πνπ αλακέλεηαη θάπνηνο λα θαηέρεη ψζηε λα 

ζεσξεζεί πηζηνπνηεκέλνο ζαλ επαγγεικαηίαο.  Απηφο ν νξηζκφο, δίλεη κεγάιε 

βαξχηεηα ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, πξνζδίδνληάο ηνπ πξνδηαγξαθέο εγθπξφηεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο γηα ηελ αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηεο εθκάζεζεο θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ επηπέδνπ Μαχξεο Εψλεο (Black Belts) (DeRuntz θαη Meier, 2009, ζ. 

3). ηνλ πίλαθα 5.4.2 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα πεδία πνπ έρνπλ παξαιεθζεί θαη 

πιένλ δελ απαηηνχληαη γηα ηεο αλάγθεο εμέηαζεο γηα πηζηνπνίεζε.  
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Πίλαθαο 5.4.2 Πεδία πνπ απαιείθζεθαλ απφ ην λέν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ – BOK 

(2007) 

 

Ζ αμία ελφο πηζηνπνηεκέλνπ επαγγεικαηία ζηε κεζνδνινγία είλαη νπζηψδεο. Ζ 

ρξεζηκφηεηα ησλ εηδηθεπκέλσλ επαγγεικαηηψλ επηπέδνπ Μαχξεο Εψλεο (Black 

Belts) είλαη λα εζηηάδνπλ κέζσ κηα απζηεξψο θαζνξηζκέλεο θαη πεηζαξρεκέλεο 

δηεξγαζίαο ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κεζνδνινγία 

DMAIC καδί κε ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία θαη ηερληθέο γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά. 

Απψηεξνο ζθνπφο είλαη λα ππεξληθεζεί ν ―ερζξφο‖ πνπ είλαη ε απφθιηζε απφ ηα 

επηζπκεηά επίπεδα επίδνζεο ησλ δηεξγαζηψλ, δειαδή ε δηαθχκαλζε, νδεγψληαο έηζη 

ηνλ νξγαληζκφ ζην λα κπνξεί λα ηθαλνπνηεί ηνλ πειάηε (Antony et al, 2007, ζ. 275). 

Σελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία απηήο ηεο ινγηθήο πξνάγεη ε πηζηνπνίεζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ ηεο κεζνδνινγίαο Έμη ίγκα ππφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο Ληηήο 

Γηνίθεζεο. 

Ζ αμία ησλ ―ήπησλ‖ δεμηνηήησλ (soft skills) γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο κεζνδνινγίαο  

Σν πεξίγξακκα πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ είλαη έλαο νδεγφο γηα ην ηη πξέπεη λα 

γλσξίδεη έλαο ππνςήθηνο επαγγεικαηίαο ηεο κεζνδνινγίαο. Ωζηφζν, ε πξαθηηθή 

άζθεζε απηψλ ησλ, σο επί ησλ πιείζησλ, ηερλνθξαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο είλαη 

θπξίαξρνο. Ο πηζηνπνηεκέλνο επαγγεικαηίαο θαιείηαη λα εθαξκφζεη ηηο λέεο 

δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζε κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο ζην 

επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ. Δθεί ζα ζπλαληήζεη αληημνφηεηεο πνπ νχηε πξνβιέπνληαη 

νχηε δχλαηαη λα θαιπθζνχλ ζε έλα πεξίγξακκα φπσο ην παξαπάλσ. Οη ζπλζήθεο 

πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ βειηίσζεο ηεο κεζνδνινγίαο ιακβάλεη ρψξα ζε 
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πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη φρη ζε έλα απνζηεηξσκέλν, εξγαζηεξηαθφ πεξηβάιινλ. 

Απηφ, εξκελεχεηαη πσο ν επαγγεικαηίαο νθείιεη λα είλαη ζε επαγξχπλεζε θαη έηνηκνο 

λα αληηκεησπίζεη δεηήκαηα πνπ πφξξσ απέρνπλ απφ φζα έλα ηερλνθξαηηθφ 

πεξίγξακκα γλψζεσλ κπνξεί λα ηνπ πξνζδψζεη.  

ζν ζεκαληηθή είλαη ε ηερλνθξαηηθή θαηάξηηζε άιιν ηφζν νπζηψδνπο ζεκαζίαο 

είλαη ε επάξθεηα ζε δεμηφηεηεο πην ήπηεο ή αιιηψο soft skills. Ζ εκπεηξία δείρλεη πσο 

νη επαγγεικαηίεο νθείινπλ λα έρνπλ ζηε θαξέηξα ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο πνιιά 

πνηνηηθά ζηνηρεία, γηα λα αληαπεμέξρνληαη ζηηο απαηηήζεηο πινπνίεζεο ελφο έξγνπ. 

ηηο ήπηεο δεμηφηεηεο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα θάησζη:  

 Γηαρείξηζε θαη δηνίθεζε ησλ αιιαγψλ (Change Management) 

 Ζγεζία νκάδαο (Team Leadership) 

 Καιή πξνθνξηθή θαη γξαπηή επηθνηλσλία  

 Λήςε απνθάζεσλ  

 Καιφο αθξναηήο (Listening) 

 σζηή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλν (Time Management) 

 Τπνθίλεζε  (Motivation)  
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ρήκα 5.4.2 Καηάηαμε ησλ δεμηνηήησλ/ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πηζηνπνηεκέλνπ 

επαγγεικαηία ηεο κεζνδνινγίαο 

Πεγή: Marx, M. (2008) ―The hard truth about soft skills‖, iSixSigma Magazine, Vol. 4, Is. 1, 

ζ. 34 
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ην ζρήκα 5.4.2 παξνπζηάδνληαη νη δεμηφηεηεο/ ραξαθηεξηζηηθά, ζχκθσλα κε ηε 

ζπνπδαηφηεηά ηνπο, βάζε ηεο άπνςεο ησλ ίδησλ ησλ επαγγεικαηηψλ. ζν γηα ηελ 

ζπνπδαηφηεηα απηψλ ησλ δεμηνηήησλ/ραξαθηεξηζηηθψλ ε απφθξηζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ είλαη πιεηνςεθηθά ζεηηθή (βι. ζρήκα 5.4.3).  

 

ρήκα 5.4.3 Ζ ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηηο δεμηφηεηεο/ραξαθηεξηζηηθά απφ ηνπ 

επαγγεικαηίεο 

Πεγή: : Marx, M. (2008) ―The hard truth about soft skills‖, iSixSigma Magazine, Vol. 4, Is. 

1, ζ. 35 

Δπηπιένλ, νη επαγγεικαηίεο Μαχξεο Εψλεο αμηνινγνχλ δεμηφηεηεο φπσο είλαη ε 

εγεζία νκάδαο, ε δηαρείξηζε θαη ε δηνίθεζε ησλ αιιαγψλ θαη ηελ πξνθνξηθή 

επηθνηλσλία σο ηηο ηξείο ζπνπδαηφηεξεο εμ απηψλ (βι. πίλαθα 5.4.3 ).  

Πίλαθαο 5.4.3 ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά/δεμηφηεηεο ζχκθσλα κε ηνπο 

επαγγεικαηίεο 

 

Πεγή: Marx, M. (2008) ―The hard truth about soft skills‖, iSixSigma Magazine, Vol. 4, Is. 1, 

ζ. 35  
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ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη εθαξκνγέο θαη νη επηπηψζεηο ηεο 

κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο, φπσο 

απηέο έρνπλ πξνθχςεη απφ ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα.  



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6                                                                                                         ΔΤΚΑΗΡΗΔ & ΑΠΔΗΛΔ   
 

169 
 

6.1 Δηζαγσγή  

 

Κάζε πξνζπάζεηα γηα εθαξκνγή Ληηνχ Έμη ίγκα είλαη θαη έλα νινθιεξσκέλν έξγν 

κε ζπγθεθξηκέλα θαη απαηηεηηθά πξναπαηηνχκελα. ηαλ ε δηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ 

απνθαζίζεη λα αξρίζεη ηε κεηάβαζε ζηε  κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο 

Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε εθείλνπο ηνπο θξίζηκνπο 

παξάγνληεο επηηπρίαο πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ νκαιή δηέιεπζε απφ ηελ 

πξνεγνχκελε, πξνβιεκαηηθή θαη αλαπνηειεζκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ επφκελε 

θαηάζηαζε, βειηησκέλε θαη αλαλεσκέλε.  

Ζ αμία θαη ε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο επίδνζεο ζε έλαλ νξγαληζκφ ππνγξακκίδεηαη ηφζν απφ ηε ζεσξία ηεο 

Ληηήο πξνζέγγηζεο φζν θαη απφ απηή ηνπ Έμη ίγκα, σζηφζν ηα ραξαθηεξηζηηθά 

δηαθέξνπλ αξθεηά ζηηο δπν πξνζεγγίζεηο. Ζ πξσηνβνπιία γηα Ληηή Γηνίθεζε είλαη 

κηα απφ θάησ πξνο ηα επάλσ (bottom-up) πξνζέγγηζε φπνπ ν ξφινο ηεο δηνίθεζεο 

είλαη ππνζηεξηθηηθφο δηεπθνιχλνληαο ηνπο εξγαδνκέλνπο, γηα παξάδεηγκα απηνχο ηεο 

γξακκήο παξαγσγήο, λα ζρεκαηίδνπλ δηαηκεκαηηθέο θαη απηάξθεηο νκάδεο πνπ ζα 

δνπιεχνπλ εθαξκφδνληαο ηα εξγαιεία ηεο ιηηήο πξνζέγγηζεο. Ζ θιαζζηθή 

πξνζέγγηζε ζε έλα πξφγξακκα Έμη ίγκα είλαη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ  ζεκεηψλνπλ 

νη Antony et al (2006). ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο Έμη ίγκα ε Γηνίθεζε έρεη 

έλα πην ελεξγφ ξφιν. Δπηιέγεη ηα έξγα βειηίσζεο βάζεη ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη πξναζπίδεη θαη ειέγρεη ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ (Shah et al, 

2008, ζ. 6683). Σν λέν θχκα ζηελ πνηφηεηα, έξρεηαη λα ζπλδπάζεη ηηο δπν απηέο 

πξνζεγγίζεηο θαη λα δψζεη απαληήζεηο ζηα πξνβιήηα πνηφηεηαο κε πην 

νινθιεξσκέλν ηξφπν. Δθαξκφδνληαο κηα ηέηνηα πξσηνβνπιία πνηφηεηαο, ν 

νξγαληζκφο νπιίδεηαη κε δπν κεραληζκνχο, πνπ αλ θαη έρνπλ δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο 

ην απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη ζεακαηηθφ.   

ηε βηβιηνγξαθία, θπξίσο νη αθαδεκατθνί ηεο πνηφηεηαο, πνιιέο θνξέο αλαιίζθνληαη 

ζε έλαλ αγψλα γηα επηθχξσζε ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ, δεκηνπξγψληαο ππνζέζεηο θαη 

ρνξεγψληαο ζπληαγέο κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο  αξρέο θαη πξαθηηθέο ψζηε λα κπνξεί 

κηα πξσηνβνπιία γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, λα απνθηά κηα ζηέξεε θαη 

αμηφπηζηε ζεσξεηηθή βάζε. ιεο απηέο νη πξνζπάζεηεο, ζαθψο θαη είλαη 

θαινδερνχκελεο  θαη σο έλα βαζκφ αλαγθαίεο κηαο θαη  πάληα ππάξρεη ν θίλδπλνο ε 

πξνζπάζεηα βειηίσζεο λα κελ έρεη ζηέξεεο βάζεηο θαη λα ζηεξηρζεί ζε  πξαθηηθέο ηνπ 

ζπξκνχ, αληί ζε κηα εκπεξηζηαησκέλε, ηεθκεξησκέλε θαη απνδεδεηγκέλε 

κεζνδνινγία (Naslud, 2008, ζ. 270).  

Δπηδίσμε ηεο παξνχζεο, είλαη λα δψζεη ζηνλ αλαγλψζηε πιεξνθφξεζε γηα ην πψο 

κεζνδεχεηαη κηα πξνζπάζεηα βειηίσζεο φπσο είλαη ε  κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα 

πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο, θαίγνληαο φιν ην ―ιίπνο‖ ηνπ ζεσξεηηθνχ 

ππφβαζξνπ πνπ πεξηζζφηεξν ζα ηνλ κπεξδέςεη παξά ζα ηνπ ιχζεη απνξίεο. Έηζη ζε 

απηφ ην ζεκείν, θνξπθψλεηαη ε πξνζπάζεηα πνπ ρηίδεηαη σο εδψ .  
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Ζ πξνζπάζεηα γηα αιιαγή θαη βειηηψζεηο πξνθχπηεη ζηελ θαζεκεξηλή ξνπηίλα θαη 

εληνπίδεηαη ζε απιέο θαη βήκα ην βήκα πξνζπάζεηεο κέζα ζηε δνπιεηά. Μηα 

πξσηνβνπιία Ληηνχ Έμη ίγκα, είλαη ην φπιν γηα λα κεηαηξέςεη ηνλ νξγαληζκφ ζε κηα 

κνλάδα πνπ αληαπνθξίλεηαη κε ηαρχηεηα ζηηο πξνθιήζεηο, δίλεη έκθαζε ζηελ νπζία 

ηεο δνπιεηάο, θαιιηεξγεί ηηο ζπλζήθεο λα ππεξηζρχζεη έλα νκαδηθφ θιίκα θαη ηέινο 

δηδάζθεη ηνπο εκπιεθφκελνπο πσο πξέπεη λα ζηεξίδνπλ ηελ πξνζπάζεηα θαη ηηο 

επηινγέο ηνπο ζε ηεθκεξησκέλεο απφςεηο θαη κεηξήζηκα ζηνηρεία θαη φρη ζην 

έλζηηθην.  

6.2 Ζ αιιαγή δίλεη κηα λέα νπηηθή ζηε δνπιεηά 

 

Οη George et al (2004, ζ.4) επηζεκαίλνπλ πσο έλαο νξγαληζκφο πνπ εθαξκφδεη ηε  

κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη κεγαιχηεξε θεξδνθνξία αθνχ είλαη ζε ζέζε λα:  

 Απμήζεη ηα έζνδά ηνπ   

 Μεηψζεη ηηο δαπάλεο ηνπ 

 Βειηηψζεη ηελ ηαρχηεηά θαη ηνπο ρξφλνπο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ αγνξά  

 Μεηψζεη ηελ πνζφηεηα ηνπ ηεξνχκελνπ απνζέκαηνο 

 Απμήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηνπ  

 

Δπηπιένλ, θαιιηεξγεί ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ ψζηε ηα ζηειέρε λα αλαπηχμνπλ 

δεμηφηεηεο πνπ ζα ηα βνεζήζνπλ λα:  

 Λακβάλνπλ θαιχηεξεο απνθάζεηο 

 Δπηιχνπλ πξνβιήκαηα 

 Να ζπλεξγάδνληαη θαη λα δνπιεχνπλ ζε νκάδεο 

  

Σέινο, κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο 

πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο ε δνπιεία ζηνλ νξγαληζκφ γίλεηαη πην απνδνηηθή αθνχ 

απαιείθνληαη πνιιέο απφ ηηο πεξηηηέο ζπαηάιεο, εμνηθνλνκψληαο ρξφλν θαη δίλνληαο 

λφεκα ζηελ νπζία ησλ πξαγκάησλ (George et al, 2004, ζ. 4).  

Οη Snee θαη Hoerl (2007, ζ. 17) έξρνληαη λα πξνζζέζνπλ πσο νη νξγαληζκνί πνπ 

αλαδεηνχλ κηα απνηειεζκαηηθή θα απνδνηηθή εθαξκνγή ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα, ζα 

πξέπεη λα απνθηήζνπλ κηα πην νιηζηηθή άπνςε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο, λα 

πηνζεηήζνπλ κηα νινθιεξσκέλε κεζνδνινγία βειηίσζεο θαη ηειηθά λα θαζηεξψζνπλ 

έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηνίθεζεο έξγνπ. πλεπψο ηα βήκαηα θαη νη θξίζηκνη 

παξάγνληεο πνπ ζα κεζνδεχζνπλ απηέο ηηο επηδηψμεηο θαη ζα νδεγήζνπλ ηελ 

πξσηνβνπιία γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζε επηηπρία πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ πξηλ 

αθφκα δνζεί ην ζχλζεκα γηα αιιαγή.  

Ζ απάληεζε δίδεηαη θαη πάιη απφ ηνπο George et al (2004) νη νπνίνη έρνπλ θαζνξίζεη 

σο θξίζηκα ζεκεία πνπ πξέπεη λα αιιάμνπλ ζε έλαλ νξγαληζκφ ηα θάησζη:  
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1. Ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ γξήγνξα θαη πνηνηηθά  

2. Βειηίσζε ησλ δηεξγαζηψλ 

3. πλεξγαζία  

4. Λήςε απνθάζεσλ βάζεη δεδνκέλσλ θαη ηεθκεξίσλ  

 

ζν αλαθνξά ηελ εθπιήξσζε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ ε βηβιηνγξαθία έρεη λα 

θαηαδείμεη κηα ζεηξά απφ επηκέξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρεκέλε 

έθβαζε ηεο πξνζπάζεηαο. χκθσλα κε ηνπο Thomas et al (2008, ζ. 116-117) ην θχξην 

δεηνχκελν είλαη λα βξεζεί έλα νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθφ κνληέιν πνπ ζα δχλαηαη 

λα ζπλδπάζεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο απηνχο ζηφρνπο κε ηνπο επηρεηξεζηαθνχο . Πξνο 

απηή ινηπφλ ηελ θαηεχζπλζε πξέπεη ν νξγαληζκφο λα πηνζεηήζεη έλα κνληέιν 

πνηφηεηαο θαη ηερληθέο πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζηνλ ίδην ηνλ 

νξγαληζκφ θαη ζα εληνπίδεη κε άκεζν ηξφπν ηα θξίζηκα σο πξνο ηελ πνηφηεηα 

ραξαθηεξηζηηθά. εκεηψλνπλ, πσο ν γλψκνλαο πξέπεη λα είλαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ 

κνληέινπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε 

νξγαληζκνχ θαη ηαπηφρξνλα λα κελ είλαη πνιχ γεληθφ ψζηε λα δεκηνπξγεί 

παξεξκελείεο. Σειηθά, απηφ πνπ πξνθχπηεη είλαη πσο ε ηξηβή κε έλα πξφγξακκα 

βειηίσζεο φπσο ε  κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο 

δηνίθεζεο δίλεη έλα νδεγφ απφ βαζηθέο αξρέο πνπ πάληα ηα ζηειέρε θαη νη 

εξγαδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ θαηά λνπ. Ζ δνπιεηά είλαη κηα δηεξγαζία, φιεο νη 

δηεξγαζίεο ππνθξχπηνπλ κεηαβιεηφηεηα θαη δηαθπκάλζεηο, νη αηηίεο ησλ 

δηαθπκάλζεσλ ρσξίδνληαη ζπλήζσο ζε  θαηεγνξίεο, νη δηεξγαζίεο είλαη ζηαζεξέο 

αιιά θαη αζηαζείο, ε ζπλερήο βειηίσζε είλαη κηα νηθνλνκηθή ππφζεζε ρσξίο λα 

απαηηνχληαη θεθάιαηα, ε θαιή επηθνηλσλία απαηηεί θνηλά ζεκεία αλαθνξάο, ε γλψζε 

απαηηεί ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη ηειηθά ν ζρεδηαζκφο απαηηεί ζηαζεξφηεηα (Gitlow, 

2009).  

6.2.1 Πνηόηεηα ζεκαίλεη ηαρύηεηα 

 

Ζ αθξίβεηα πνπ ζπλεπάγεηαη ην Έμη ίγκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ 

επειημία ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο είλαη ελδεδεηγκέλεο ιχζεηο γηα θαιχηεξεο, πην ηαρείο 

θαη νηθνλνκηθέο δηεξγαζίεο. Μέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο αλαγλψξηζεο θαη εμάιεηςεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία, κεγηζηνπνηείηαη ε ξνή ηεο αμίαο, νη ρξφλνη 

επεμεξγαζίαο κεηψλνληαη θαη ηα ειαηηψκαηα ειαρηζηνπνηνχληαη (Basu, 2009, ζ. 15).   

Ζ πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νη νξγαληζκνί ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ είλαη λα 

θξαηήζνπλ ρακειά ην θφζηνο ηεο πνηφηεηαο, λα κεηψζνπλ ηε ζπαηάιε θαη λα 

επηηαρχλνπλ πςεινχο ξπζκνχο ζηηο δηεξγαζίεο ηνπο γηα λα παξακείλνπλ 

αληαγσληζηηθνί. Ζ ηαρχηεηα θαη ε πνηφηεηα είλαη  θιεξνλνκηά ηνπ Ληηνχ κάλαηδκελη. 

Σν έμη ζίγκα απφ κφλν ηνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα επηιχζεη δεηήκαηα πνπ άπηνληαη 

ρξφλσλ παξαγσγήο, παξάδνζεο θαη εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ θαη απηφ γηαηί δελ 

έρεη ζην επίθεληξφ ηνπ ηελ αλάιπζε ηεο ξνήο αμίαο. Σα εξγαιεία ηεο Ληηήο 
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πξνζέγγηζεο είλαη απηά πνπ βνεζνχλ ζηελ βειηίσζε ηεο ηαρχηεηαο δξακαηηθά 

(Shamou, 2009, ζ. 55).  

πλεπψο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη φπσο ηνπο έρνπλ ζέζεη 

νη George et al (2004) ε δηνίθεζε πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζε ζπγθεθξηκέλα κέζα γηα λα 

ην επηηχρεη. Απηφ νδεγεί θαη πάιη ζηα ζεκειηψδε δνκηθά ζπζηαηηθά κε ηα νπνία 

αζρνιείηαη σο ηψξα ε παξνχζα εξγαζία. Σα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο είλαη ην κέζν 

πνπ ζα κεζνδεχζεη ηνλ ηξφπν βειηίσζεο ηεο ηαρχηεηαο, φπσο ηελ ελλννχλ νη 

ζπγθεθξηκέλνη ζπγγξαθείο.  

Βαζηθά εξγαιεία θαη ηερληθέο γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ φπσο ε Οιηθή 

πληήξεζε Παξαγσγηθνχ Δμνπιηζκνχ (TPM), ε πξνηππνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ, 

ζεσξία ησλ πεξηνξηζκψλ (TOC) ε εμηζνξξφπεζε ηεο παξαγσγήο (line balancing) θαη 

ε ξνή θνκκάηη-θνκκάηη (one-piece-flow) πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ζεσξία ηεο Ληηήο 

πξνζέγγηζεο είλαη ηα κέζα πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ (Smith, 2003; 

Marti, 2005; Kumar et al, 2006; Su et al, 2006) έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ έξεπλα. Με 

φινπο απηνχο ηνπο κεραληζκνχο είλαη δπλαηφ λα εληνπίδνληαη ηα πξνβιεκαηηθά 

ζεκεία ησλ δηεξγαζηψλ πνπ πξνθαινχλ θαζπζηεξήζεηο ή άζθνπεο κεηαθηλήζεηο 

επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηελ επειημία θαη ηελ ηαρχηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. Οη 

ηππνπνίεζε ή πξνηππνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλδξάκνπλ ζηελ νξγάλσζε θαη 

ηεθκεξίσζε κηαο δηεξγαζίαο επηηξέπνληαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα απνδίδνπλ 

θαιχηεξα θαη ζε πην ζχληνκνπο ρξφλνπο.  Δπηπξφζζεηα κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο 

πληήξεζε Παξαγσγηθνχ Δμνπιηζκνχ (TPM) δηαζθαιίδεηαη πσο φια ηα θξίζηκα 

πξναπαηηνχκελα γηα κηα δηεξγαζία είλαη δηαζέζηκα ψζηε ε παξαγσγή ή ε 

δηεθπεξαίσζε κηαο ππεξεζίαο λα βαίλνπλ αδηάθνπεο (Allen θαη Laure, 2007, ζ. 511).  

 Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα εμνηθνλνκήζνπλ σο θαη 20 ηνηο εθαηφ ησλ δαπαλψλ ηνπο 

αλ εμαιείςνπλ ηα ειαηηψκαηα, βειηηψζνπλ ηελ ηαρχηεηα ησλ δηεξγαζηψλ θαη 

κεηψζνπλ ηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο. ιεο απηέο νη βειηηψζεηο αθνξνχλ ην 

επηρεηξεζηαθφ επίπεδν ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Απηφ κεηαθξάδεηαη πσο νη 

νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα ζηνρεχζνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία θαη λα επηδηψμνπλ 

αιιαγέο πνπ ζα θέξνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα, φπσο ηελ αδηάθνπε νινθιήξσζε ησλ 

εξγαζηψλ. Οη ζπλζήθεο πνπ ζπλδξάκνπλ ζε απηφ είλαη (Shamou, 2009, ζ.56): 

 Γηεξγαζίεο ρσξίο ειαηησκαηηθά  

 Λεηηνπξγίεο πνπ πξνζζέηνπλ αμία ζην πξντφλ/ππεξεζία 

 Τςειή επειημία ησλ δηεξγαζηψλ  

 πλερήο θαη αδηάθνπε ξνή ησλ πιηθψλ/πιεξνθνξηψλ  

 Ζ παξάδνζε λα ηαπηίδεηαη κε ην ρξφλν δήηεζεο  

 

πλεπψο, κηα δηεξγαζία πνπ θάλεη πνιιά ζθάικαηα δελ κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηελ 

ηαρχηεηα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ 

πειαηψλ. Άξα ε πςειή πνηφηεηα ζπλεπάγεηαη θαη έλα γξήγνξν ξπζκφ εθηέιεζεο ησλ 

δηεξγαζηψλ. Ζ ρακειή πνηφηεηα θαη νη θαζπζηεξήζεηο ζηνηρίδνπλ. Γηαηεξψληαο , γηα 

παξάδεηγκα κεγάιν απφζεκα, ζεκαίλεη πσο κηα επηρείξεζε έρεη μνδέςεη ρξφλν θαη 
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ρξήκα γηα πξντφληα ηα νπνία σζηφζν δελ κπνξνχλ λα απνθέξνπλ ρξήκα ζηελ 

επηρείξεζε, γηαηί απιά δελ κπνξνχλ λα ρξεσζνχλ ζε θάπνηνλ. Έηζη, γηα λα κπνξεί ν 

νξγαληζκφο λα παξέρεη πξντφληα ζε ρακειέο ηηκέο θαη ηαπηφρξνλα λα δηαζθαιίζεη 

ηελ θεξδνθνξία ηνπ ζα πξέπεη λα βειηηψζεη θαη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ ηαρχηεηα κε 

ηελ νπνία δνπιεχεη.  Δμαηηίαο  ησλ ζπλδέζεσλ απηψλ είλαη πνπ ε  κεζνδνινγία ηνπ 

Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο πξνζθέξεη πιενλεθηήκαηα 

ζε ζχγθξηζε κε άιιεο κεζφδνπο βειηίσζεο. Παξαδνζηαθά, ε κεζνδνινγία ηνπ Έμη 

ίγκα εζηηάδεη ζηε πνηφηεηα, ελψ ε Ληηή πξνζέγγηζε ζηελ νκαιή ξνή θαη ηελ 

ηαρχηεηα. Ο ζπλδπαζκφο ησλ δπν είλαη πνπ κεηαηξέπεη ηε  κεζνδνινγία ηνπ Έμη 

ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο ζε έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα 

βειηίσζε(George et al, 2004, ζ. 16).   

6.2.2 Ζ βειηίσζε ησλ δηεξγαζηώλ ρξεηάδεηαη ζσζηή κεζόδεπζε   

 

Ζ ηαρχηεηα είλαη γλψξηζκα ελφο πγηνχο  νξγαληζκνχ. Γηα λα παξακείλεη σζηφζν 

πγηήο, ν νξγαληζκφο πξέπεη λα έρεη έλα πιαίζην κε βάζε ην νπνίν λα κεζνδεχεη ηελ 

ζπλερή βειηίσζε ησλ δηεξγαζηψλ πνπ εθηειεί. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα, 

δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηελ ηεθκεξίσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ (documentation), ηε ξνή 

ηεο δνπιεηάο απφ ηνπο αλζξψπνπο θαη ηνλ εμνπιηζκφ, θαη ζηε κεηάδνζε ηεο 

απαξαίηεηεο γλψζεο ζην πξνζσπηθφ γηα λα βειηηψλεηαη δηαξθψο. Τπάξρνπλ πνιινί 

ηξφπνη γηα λα βειηησζεί κηα δηεξγαζία, θαη άξα νη επηδφζεηο ηνπ νξγαληζκνχ. Σα 

εξγαιεία θαη νη ηερληθέο ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο 

πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο δίλνπλ αθξηβψο απηή ηε δπλαηφηεηα γηα αιιαγέο θαη 

βειηηψζεηο πνπ νδεγνχλ ζε πξφζζεζε αμίαο ζην πξντφλ/ππεξεζία, ζηε κείσζε ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ δηεξγαζηψλ, ζηελ εμάιεηςε ηεο ζπαηάιεο θαη ζηελ επηηάρπλζε 

ηνπ ξπζκνχ κε ηνλ νπνίν εθηεινχληαη νη δηεξγαζίεο (George et al, 2004, ζ. 19-29). Ζ 

έξεπλα πνπ έρεη πξνεγεζεί έρεη αλαδείμεη αθξηβψο απηά ηα εξγαιεία θαη ηερληθέο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ βειηίσζε ησλ δηεξγαζηψλ. 

Γηα λα πξνθχςεη ε βειηίσζε ζηηο δηεξγαζίεο, πξέπεη λα ελεξγνπνηεζνχλ νη 

εξγαδφκελνη θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα θαηάιιεια κέζα πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε έλα 

ηειεζθφξν απνηέιεζκα. Ωζηφζν, γηα λα γίλεη ε αξρή κηαο ηέηνηαο πξσηνβνπιίαο 

ρξεηάδεηαη λα θαζνξηζηεί κηα εθ πξννηκίνπ νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο. Ο  Juran 

(1989) πξνεηδνπνηνχζε πσο ε βειηίσζε πξνθχπηεη έλα έξγν ηε θνξά θαη κε θαλέλα 

άιιν ηξφπν. Έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

κεκνλσκέλσλ έξγσλ ζπλεπψο είλαη πξναπαηηνχκελν γηα κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα. Ζ 

δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ πξέπεη λα έρεη πάληα θαηά λνπ πσο ην δεηνχκελν είλαη λα 

εληνπηζηνχλ ηα βαζχηεξα αίηηα ησλ δπζιεηηνπξγηψλ θαη ηεο ρακειήο απφδνζεο ησλ 

δηεξγαζηψλ θαη φρη ε θαηαπνιέκεζε ησλ ζπκπησκάησλ πνπ απηά πξνθαινχλ θαη 

απηφ είλαη πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε  κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο 

Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο (Snee, 2010, ζ. 12-15).  
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Σξία είλαη ηα ζεκεία θιεηδηά γηα ηελ επηηπρία (Skalle et al, 2009, ζ. 9):   

 Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ έξγνπ γηα βειηίσζε  

 Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ, ηερληθψλ θαη 

κεζνδνινγηψλ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε  κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα 

πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο 

 Ο ζπλερήο έιεγρνο θαη ζσζηή δηαρείξηζε ησλ δηεξγαζηψλ γηα λα επηηεπρζνχλ 

νη ζηξαηεγηθνί ζθνπνί θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη  

 

Βαζηθή πξνυπφζεζε, ινηπφλ, γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ 

νξγαληζκνχ είλαη ε γλψζε ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ηνλ θάλνπλ λα δηαθνξνπνηείηαη απφ 

ηνλ αληαγσληζκφ. Γηα ην ιφγν απηφ ε αληίιεςε ηεο δηνίθεζεο πξέπεη λα είλαη πην 

νιηζηηθή, αλαδεηψληαο θαη αλαγλσξίδνληαο έλα ζχζηεκα πνπ παξάγεη αμία. Έηζη 

κπνξεί λα εληνπίζεη ηα ζεκεία πνπ δεκηνπξγνχλ εκπφδηα ή θνζηίδνπλ θαη λα ηα 

απνκαθξχλεη. Γηα λα βειηησζεί φκσο κηα δηεξγαζίαο πξέπεη πξψηα λα κεηξεζεί ε 

παξνχζα θαηάζηαζε απηήο ηεο δηεξγαζίαο.  Ζ θαζηέξσζε θξίζηκσλ δεηθηψλ 

επίδνζεο, πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ κεηξήζεσλ είλαη έλα πξψην 

βήκα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Απηνί νη δείθηεο είλαη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

ην ζεκείν αλαθνξάο θαη ν νδεγφο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ δπζιεηηνπξγηψλ  (Skalle et 

al, 2009, ζ. 26).  

Έπεηαη ε ρξήζε θαη εθαξκνγή ησλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ, πνπ ζα κεζνδεχζνπλ ηνλ 

ηξφπν πνπ ε βειηίσζε ζα πξνθχςεη. Ζ  κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο 

Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ψζηε εξγαιεία θαη ηερληθέο 

ηεο Ληηήο Γηνίθεζεο λα ζπκπιεξψλνληαη απφ απηά ηνπ Έμη ίγκα (Pepper, 2010, ζ. 

149). Σα ζπνπδαηφηεξα εξγαιεία θαη ηερληθέο φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα, θαη 

ζπλδξάκνπλ ζηελ βειηίσζε ησλ δηεξγαζηψλ είλαη ε ηερληθή ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ 

ησλ δηεξγαζηψλ (SPC), ε δηεμαγσγή πεηξακάησλ (DOE), ε πξφγλσζε θαη 

αληηκεηψπηζε ζθαικάησλ (mistake proofing),  ε αλάιπζε αηηίνπ θαη απνηειέζκαηνο 

(cause and effect analysis) θαη ε κέζνδνο ησλ πέληε γηαηί (5 ―whys‖). Κάπνηεο απφ ηη 

ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία είλαη πην ζηνρεπκέλα θαη ζηαηηζηηθά ελψ άιια πην απιά 

ζηελ εθαξκνγή. Παξακέλνπλ σζηφζν σο ηα πην αμηφπηζηα κέζα γηα λα θαηαλνήζνπλ 

βαζχηεξα νη εξγαδφκελνη ηα πξνβιήκαηα ζηηο δηεξγαζίεο, λα θάλνπλ κεηξήζεηο θαη λα 

πξνρσξήζνπλ ζε βειηηψζεηο. Έηζη έρνληαο ―ραξηνγξαθήζεη‖ ηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε θαη ζηεξηδφκελε ζε ζηνηρεία θαη ηεθκήξηα ζα κπνξέζεη ε νκάδα πνπ 

αζρνιείηαη κε έξγν ην εμαγάγεη θξίζηκα ζπκπεξάζκαηα θαη λα αλαιχζεη ηα 

πξνβιήκαηα, ψζηε νη ιχζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ λα είλαη νη πιένλ ελδεδεηγκέλεο.    

Σειηθά, γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ζα πξέπεη λα γίλνπλ αιιαγέο θαη βειηηψζεηο ζε 

επηρεηξεζηαθφ θαη ιεηηνπξγηθφ επίπεδν. Απηφ πνπ θαίλεηαη λα ιείπεη απφ ηνπο εγέηεο 

ησλ νξγαληζκψλ είλαη ε ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αιιαγή θαη ηε βειηίσζε 

θαη ε εηνηκφηεηα γηα ηελ αιιαγή. Αλ θαη δελ γίλεηαη εκθαλέο εχθνια, απηφ πνπ 

ζηεξνχληαη νη νξγαληζκνί είλαη ε πξνζήισζε ζηελ δηεξγαζία (Naslud, 2008,ζ. 278). 

Ζ  κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο, κε 
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εχρξεζηα, απιά θαη άιιεο θνξέο πην εμεηδηθεπκέλα κέζα, πξνζθέξεη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν νη εξγαδφκελνη ζα κπνξέζνπλ λα απνθηήζνπλ απηή ηελ εηθφλα κε ηξφπν 

θαηαλνεηφ, αθνχ πξνζαξκφδεηαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο κε δηαθξηηηθφηεηα.   

 

6.2.3 Υξεηάδεηαη ζαθώο θαζνξηζκέλν πεδίν εθαξκνγήο ησλ εξγαιείσλ 

θαη ηερληθώλ  

 

Απηφ πνπ πξέπεη λα ζπγθξαηήζεη  ν αλαγλψζηεο απφ ηελ παξνχζα πξνζπάζεηα είλαη 

πσο νη αιιαγέο ή ηα πξνγξάκκαηα βειηίσζεο δελ είλαη αθεξεκέλεο έλλνηεο, πνπ 

ζηεξίδνληαη ζε κεγαιφζρεκεο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο. Σα ρεηξνπηαζηά ηεθκήξηα γηα 

ηελ εθαξκνγή θαη πινπνίεζε κηαο πξσηνβνπιίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

δηεξγαζηψλ, είλαη ηα κέζα θαη νη κεραληζκνί πνπ ππάξρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ θάζε 

ελδηαθεξνκέλνπ. Ζ ππφζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη ζηνλ ππξήλα ηνπ απηά ηα 

εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο.  Ζ βηβιηνγξαθία απνδεηθλχεη μεθάζαξα πσο ε  κεζνδνινγία 

ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο, απαηηεί ηελ ρξήζε κηα 

ζεηξάο επηιεγκέλσλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ έλαο νξγαληζκφο αληηκεησπίδεη. Ο ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζε απηφ ην 

ζπκπέξαζκα είλαη φηη ηα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο (Basu, 2009, ζ. 38-39):  

 Δίλαη ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα θάζε πξνζπάζεηα αιιαγήο  

 Δληνπίδνπλ ην πξφβιεκα  

 Πξνζθέξνπλ ηηο βάζεηο γηα κηα ζπζηεκαηηθή αλάιπζε πνπ ζα νδεγήζεη 

ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο  

 Γεκηνπξγνχλ ηελ αίζζεζε ζηα εκπιεθφκελα κέξε πσο έρνπλ ξφιν ζηε 

φιε πξνζπάζεηα 

 Δλδπλακψλνπλ ηνπο δεζκνχο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη πξνάγνπλ ην 

νκαδηθφ πλεχκα  

 Δίλαη ηα κέζα γηα θαιχηεξε επηθνηλσλία ζε φια ηα επίπεδα  

 ρεκαηίδνπλ κηα κεζνδνινγία κε ζηέξεεο βάζεηο ιεηηνπξγίαο  
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Με ηνλ ηξφπν απηφ νη εξγαδφκελνη πνπ θαινχληαη λα ζεθψζνπλ ζηνπο ψκνπο ηελ λέα 

απηή ―αξκνδηφηεηα‖ γηα ην θαιφ ηεο επηρείξεζεο θαη άξα φισλ, απνθηνχλ αληίιεςε 

θαη εηθφλα ησλ απαηηήζεσλ θαη ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο ηνπ εγρεηξήκαηνο. Οη 

παξάγνληεο πνπ ζα θξίλνπλ ηελ επηηπρία εθαξκνγήο απηψλ ησλ εξγαιείσλ θαη 

ηερληθψλ θαη ζα νδεγήζνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο είλαη 

(Basu 2009, ζ. 45): 

 Γέζκεπζε απφ ηελ δηνίθεζε 

 Γηαζεζηκφηεηα πφξσλ 

 Καινζρεδηαζκέλα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο  

 Μηα πξνζέγγηζε δηνίθεζεο έξγνπ  

 

6.2.4 Οκαδηθό πλεύκα θαη ζπλεξγαζία  

 

Γηα λα επηηεπρζνχλ φια ηα πξνεγνχκελα ε ιχζε είλαη κηα θαη αθνχεη ζην φλνκα 

νκαδηθφηεηα. Καλέλαο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο, φζεο πεξγακελέο θαη αλ θνκίδεη, απφ 

κφλνο ηνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα νδεγήζεη ηελ νξγάλσζή ηνπ ζε αιιαγέο θαη 

βειηηψζεηο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ζηήξημε θαη ππνζηήξημε απφ κηα νκάδα 

ηθαλψλ θαη πξφζπκσλ ζπλνδνηπφξσλ. Αλ θαη απηφ αθνχγεηαη απηαπφδεηθην, σζηφζν 

παξακέλεη θχξην δεηνχκελν αθφκα θαη ζε ζχγρξνλνπο νξγαληζκνχο.  Πέκπεη λα 

ππνζηεξηρζεί ε νκαδηθφηεηα έκπξαθηα, δειαδή λα ππάξρεη δέζκεπζε, φζσλ 

θαινχληαη λα ζρεκαηίζνπλ ηελ νκάδα. Με άιια ιφγηα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί, αλ 

δελ ππάξρεη, κηα θνπιηνχξα νκαδηθήο πξνζπάζεηαο, πνπ ζα γίλεηαη αληηιεπηή θαη ζα 

δηέπεη φιν ηνλ νξγαληζκφ, κε δηαηκεκαηηθέο νκάδεο (Basu, 2009, ζ. 8)   

Μηα πξσηνβνπιία Ληηνχ Έμη ίγκα, κπνξεί λα είλαη κηα πνιιά ππνζρφκελε 

πξνζπάζεηα θαη λα παξέρεη κέζα εχρξεζηα ζηελ εθαξκνγή, σζηφζν ηα κέιε πνπ ζα 

ζπκκεηάζρνπλ πξέπεη λα πιεξνχλ νξηζκέλα ειάρηζηα θξηηήξηα, αλ είλαη λα ζηεθζεί 

κε επηηπρία ην εγρείξεκα. Οη δεμηφηεηεο πνπ ηα κέιε κηαο νκάδαο νθείινπλ λα έρνπλ 

είλαη (George et al, 2004, ζ. 31):  

 Ζ ηθαλφηεηα λα ―αθνχλ‖ – ε πξνζνρή ζην ηη έρεη λα πεη ν άιινο είλαη ζεκέιηνο 

ιίζνο γηα κηα απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία. Πξέπεη ηα κέιε ηεο νκάδαο λα 

είλαη ηθαλνί λα ζπγθεληξψλνπλ θαη λα αλαιχνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

δέρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ  

 Ηθαλφηεηεο γηα δηάινγν θαη αληαιιαγή ηδεψλ – είλαη θαη ε βαζηθή αηηία πνπ 

δεκηνπξγνχληαη νη νκάδεο. ηφρνο είλαη λα εθκαηεπηνχλ νη ηδέεο θαη ν γλψζεηο 

φισλ ησλ κειψλ  

 Ηθαλφηεηα ζηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ ηδεψλ – ε ιήςε κηαο απφθαζεο 

δελ γίλεηαη ηπραία. Απφ έλα ζχλνιν πξνηάζεσλ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ 

βεκάησλ μεθαζαξίδνληαη νη επηινγέο θαη πξνθξίλεηαη ε ηειηθή πξφηαζε  
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 Ηθαλφηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ – θάζε κέινο κηαο νκάδαο πξέπεη λα έρεη 

ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία απηή, γηαηί κφλν έηζη ην απνηέιεζκα είλαη 

επηηπρεκέλν  

 

6.3 Σα θαηαγεγξακκέλα θέξδε θαη ηα δηδάγκαηα από ηελ δηεζλή 

εκπεηξία  

 

Οη θχξηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, φπσο 

απεηθνλίδνληαη ζην ζρήκα 6.3.1 είλαη ε πνηφηεηα, ην θφζηνο θαη ε έγθαηξε παξάδνζε 

ηνπ πξντφληνο. πλεπψο νη ηξείο αληηθεηκεληθνί ζθνπνί γηα κηα επηρείξεζε ζχκθσλα 

κε ηνλ Shamou (2009, ζ. 54) είλαη:  

 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ξχζκηζε ησλ δηεξγαζηψλ ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ  

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο κε θαιχηεξε θαηαλνκή θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ 

θαη εμάιεηςε φισλ ησλ πεξηηηψλ δαπαλψλ 

 Μείσζε ησλ ρξφλσλ παξάδνζεο, βειηηψλνληαο ην ζρεδηαζκφ ησλ δηεξγαζηψλ, 

εμαιείθνληαο ηηο ζπαηάιεο θαη δηαηεξψληαο κηα ζπλερή ξνή ζηελ επηρείξεζε.  

 

Ζ απεπζείαο ζπζρέηηζε πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ θφζηνπο θαη ηαρχηεηαο, ηφζν ζε 

επίπεδν δηεξγαζίαο φζν θαη ζε επίπεδν νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ, είλαη κηα ηζρπξή 

έλλνηα ε νπνία απνδεηθλχεηαη σο ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε επηρεηξήζεηο 

ηφζν θαηαζθεπαζηηθέο φζν θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ 

George M. O. (2010, ζ. 5) νη επηρεηξήζεηο είλαη απαξαίηεην λα δηδαρζνχλ πσο:  

A. Ζ ηαρχηεηα ζην επίπεδν ηεο δηεξγαζίαο, είλαη ζεκαληηθή θαη δχλαηαη λα  

απνλείκεη πιενλεθηήκαηα ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν, αιιά αθ εαπηήο δελ είλαη 

ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε λα αιιάμεη ην θφζηνο βάζεο ηεο επηρείξεζεο, 

θαη     

B. Ζ ηαρχηεηα ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν θαη ε επειημία είλαη ν βαηήξαο απφ 

φπνπ ζα πξνθχςνπλ ηα κεγαιχηεξα νθέιε, κεηαθέξνληαο ηα δνκηθά 

πιενλεθηήκαηα ψζηε έλαο νξγαληζκφο λα ππεξβεί ηνλ αληαγσληζκφ, 

ζηεξηδφκελνο πάληα ηφζν ζην θφζηνο φζν θαη ζηελ ηαρχηεηα   
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ρήκα 6.3.1 Γνκηθά θαη Λεηηνπξγηθά πιενλεθηήκαηα 

Πεγή: George M. O. (2010) ―The Lean Six Sigma Guide to Doing More with Less: 

Cut Costs, Reduce Waste, and Lower Your Overhead‖, John Wiley & Sons, Inc., ζ. 4  

Γελ δχλαηαη λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή ηαρχηεηα ζηνλ νξγαληζκφ αλ πξψηα δελ 

επηηαρπλζνχλ νη ξπζκνί ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε ιεηηνπξγηθφ 

επίπεδν, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ ζρήκα.  

Οη πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη κε ηε  κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο 

Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο είλαη ζπλδπαζηηθέο θαη αιιεινζπκπιεξνχκελεο κε ηηο 

δπν βαζηθέο πξνζεγγίζεηο απφ ηηο νπνίεο θαη έρεη πξνθχςεη. Οη πξαθηηθέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε Ληηή ζεσξία αθνξνχλ ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο ξνήο ησλ 

δηεξγαζηψλ ελψ κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Έμη ίγκα, πξαθηηθέο εθαξκνγέο θαη ηερληθέο 

βνεζνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ, εξεπλψληαο ηα 

βαζχηεξα αίηηα. Με ηελ βνήζεηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο ε έκθαζε δίδεηαη ζηε ξνή 

θαη κε ην Έμη ίγκα ε πξνζπάζεηα επηθεληξψλεηαη ζηα ειαηησκαηηθά. Δπηπιένλ,  

επηζεκαίλνληαη ηα νξαηά πξνβιήκαηα κηαο δηεξγαζίαο φπσο δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ην απφζεκα, ηε ξνή ησλ πιηθψλ θαη δεηήκαηα αζθάιεηαο. Με ηελ δεχηεξε 

πξνζέγγηζε επηζεκαίλνληαη πξνβιήκαηα πνπ δελ είλαη μεθάζαξα κε ηελ πξψηε καηηά, 

φπσο δεηήκαηα δηαθχκαλζεο ηεο δηεξγαζίαο (Shah et al, 2008, ζ. 6682). 

Ζ πξνζπάζεηα εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο είλαη νπζηαζηηθά κηα 

επέλδπζε. Ζ απφζβεζε ηεο επέλδπζεο (return on investment- ROI), ζπρλά είλαη ην 

βαζηθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πξνζπάζεηαο. Δίλαη άξα 

θαη ν δείθηεο πνπ ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηξεζνχλ νη επηδφζεηο απφ ην 

λέν έξγν. Οη νξγαληζκνί σο επί ησλ πιείζησλ αμηνινγνχλ ηα νθέιε ηνπ έξγνπ απφ 

κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ζθνπηά θαη θξίλνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ βιέπνπλ ζηνπο 

ηζνινγηζκνχο ηνπο. Γείθηεο φπσο ε απφζβεζε ηεο επέλδπζεο, δείρλνπλ κελ ηα 
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πξαγκαηηθά νθέιε, σζηφζν θαη άιινη δείθηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

απνθαιπθζνχλ επηπιένλ σθειήκαηα, φπσο ε αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε 

θ.α. ηνλ πίλαθα 6.3.1 παξνπζηάδνληαη ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο (USD) ηα απηά 

απνηειέζκαηα φπσο έρνπλ θαηαγξαθεί, γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ηε 

κεζνδνινγία, αλάινγα ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ πίλαθα είλαη πσο ν θιάδνο κε ην κεγαιχηεξν, θαηά κέζν φξν, 

φθεινο είλαη ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο ηνκέαο, δειαδή φρη έλαο θιάδνο ηεο βηνκεραλίαο.  

Πίλαθα 6.3.1 Υξεκαηννηθνλνκηθά νθέιε αλά έξγν γηα δηάθνξνπο νηθνλνκηθνχο 

θιάδνπο 
8
 

 

 

                                                             
8 Πεγή : Black Belt Return on Investment (2005), iSixSigma Magazine, Vol. 1, Is. 1, ζ. 26-31 

(Benchmarking Survey – πιεξνθνξίεο: https://www.isixsigma-magazine.com/archive?year=2005) 
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ηηο ΖΠΑ κφλν, απφ ηα πεληαθφζηεο επηρεηξήζεηο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

έλα πνζνζηφ 53 ηνηο εθαηφ έρεη εθαξκφζεη έλα πξφγξακκα βειηίσζεο πνηφηεηα 

ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία Έμη ίγκα.  Ίζσο ν θαιχηεξνο δείθηεο γηα λα 

ελεκεξσζεί θάπνηνο γηα ηηο θνξπθαίεο επηρεηξήζεηο δηεζλψο, είλαη ν δείθηεο Fortune 

500. Απ απηνχο ηνπ νξγαληζκνχο εθείλνη πνπ θαηαθέξλνπλ λα απνθνκίδνπλ ηα 

κεγαιχηεξα έζνδα είλαη νη νξγαληζκνί πνπ εθαξκφδνπλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα 

βειηίσζεο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα επξήκαηα ηνπ πίλαθα 6.3.2.  

Πίλαθαο 6.3.2 Οξγαληζκνί πνπ εθαξκφδνπλ ηε κεζνδνινγία ζπκθψλα κε ηε Λίζηα 

Fortune 500
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: https://www.isixsigma-magazine.com/issues/3/1  
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Σέινο, ζηνλ πίλαθα 6.3.3 παξαηίζεληαη νξηζκέλεο απφ ηηο πην γλσζηέο επηρεηξήζεηο κε 

ηα πνζνζηά εμνηθνλφκεζεο πνπ πέηπραλ κε ηε κεζνδνινγία, γηα ηα έηε πνπ ηελ 

εθάξκνζαλ.  

Πίλαθαο 6.3.3 Δμνηθνλφκεζε απφ έξγα ηεο κεζφδνπ εηαηξηψλ απφ δηαθνξεηηθνχο 

θιάδνπο 

 

Αθφκα πνιχο δξφκνο έρεη λα θαιπθηεί σο πξνο ηα πνζνζηά δηείζδπζεο ηεο 

κεζνδνινγίαο ζηνπο δηάθνξνπο νηθνλνκηθνχο θιάδνπο. Ωζηφζν, ηα απνηειέζκαηα 

είλαη ελζαξξπληηθά θαη πνιιά ππνζρφκελα. Σν ζπκπέξαζκα είλαη πσο θαη γηα ηελ 

ειιεληθή πεξίπησζε, νη ηζηνξίεο επηηπρίαο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζα πξέπεη λα είλαη 

νδεγφο, γηα ηε δεκηνπξγία ελφο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη γηα δηεχξπλζε 

ησλ πειαηψλ ηνπο θαη θαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ απηψλ. 
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6.3.1 Σα νθέιε από ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα 

πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο 

 

Έλαο ηξφπνο γηα λα πξνζεγγίζεη θαλείο ηε πξσηνβνπιία ηε  κεζνδνινγία ηνπ Έμη 

ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο είλαη κε φξνπο ζεσξίαο. Ζ 

ζεσξία φκσο παξακέλεη ζεσξία αλ δελ εμεηαζηεί ην πσο εθαξκφδεηαη κέζσ 

θαζνξηζκέλσλ ελεξγεηψλ θαη  πξαθηηθψλ, εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ. Ζ πξνζέγγηζε πνπ 

επηρεηξείηαη σο ηψξα είλαη κε επίθεληξν ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή απηήο ηεο 

πξσηνβνπιίαο. Εεηνχκελν ηεο φιεο αλάιπζεο είλαη πνπ θαη πψο ιακβάλνπλ ρψξα νη 

πξνζπάζεηεο βειηίσζεο θα κε πνηα απνηειέζκαηα. ε απηφ ην ζεκείν παξνπζηάδνληαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ 

βειηηψζεσλ φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε.  

Τπάξρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Έμη ίγκα 

παξάιιεια κε ηελ εθαξκνγή εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ ηεο Ληηήο Γηνίθεζεο. Με ηηο 

ηερληθέο ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο, κηα θαηαζθεπαζηηθή επηρείξεζε φπσο ζην 

παξάδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνίεη ν Sharma (2009, ζ. 52), θαηάθεξε λα θεξδίζεη θάπνηεο 

γξήγνξεο βειηηψζεηο ζηηο δηεξγαζίεο ηεο, σζηφζν ρσξίο ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ 

Έμη ίγκα, δελ ήηαλ δπλαηφ ηα ζεηηθά απηά απνηειέζκαηα λα κεγηζηνπνηεζνχλ θαη λα 

πεξάζνπλ θαη ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο. Έηζη κέζνπ ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο κφριεπζεο, ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηηο βειηηψζεηο κηαο δηεξγαζίαο 

κεηαιακπαδεχηεθαλ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο,  νδεγψληαο αζξνηζηηθά ζε θαιχηεξε 

πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, θαιχηεξεο δηεξγαζίεο θαη επηδφζεηο πνπ απέθεξαλ 

έζνδα ζηνλ νξγαληζκφ (Sharma, 2009, ζ. 52). Δθαξκφδνληαο Σε  κεζνδνινγία ηνπ 

Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο νη νξγαληζκνί είλαη ζε ζέζε 

λα αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα πνηφηεηαο βάζε ηεθκεξίσλ θαη δεδνκέλσλ, 

δίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν κηα πην επηζηεκνληθή ρξνηά θαη ππφζηαζε ζηα δεηήκαηα 

πνηφηεηαο (Arnheiter & Maleyeff, 2005, ζ. 14).   

Οη Kumar et al (2006, ζ. 419) παξνπζηάδνπλ ηελ πεξίπησζε κηαο κηθξνκεζαίαο 

θαηαζθεπαζηηθήο επηρείξεζεο. ην παξάδεηγκα, ε επηρείξεζε πνπ ήδε εθάξκνδε ηηο 

ηερληθέο ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο, δελ παξνπζίαδε ηηο αλακελφκελεο επηδφζεηο ελψ 

κφιηο ηηο  ζπλδχαζε κε ηηο πξαθηηθέο ηνπ Έμη ίγκα, πεξλψληαο ζην θάζκα ηνπ Ληηνχ 

Έμη ίγκα, θαηάθεξε λα κεγηζηνπνηήζεη ηα νθέιε απφ ην βειηησηηθφ πξφγξακκα πνπ 

έηξερε γηα θαηξφ. Καη ηα απνηειέζκαηα ππήξμαλ ζεακαηηθά. Με ζεκέιην ηε Ληηή 

πξνζέγγηζε θαη ηελ πξφζζεζε ησλ εξγαιείσλ ηνπ Έμη ίγκα, φπσο είλαη ν 

ζηαηηζηηθφο έιεγρνο ησλ δηεξγαζηψλ ηα ειαηηψκαηα κεηψζεθαλ δξακαηηθά γηα θάζε 

ζηάδην ηεο δηεξγαζίαο. Δπίζεο θαηάθεξε λα θαηαζηήζεη ην ρψξν παξαγσγήο ηεο 

αζθαιέζηεξν εθαξκφδνληαο ηηο απιέο αξρέο ηνπ 5S, βειηηψλνληαο ηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ κεραλψλ ηεο κέζσ ηεο ηερληθήο TPM, κεηψλνληαο έηζη θαη ην 

πνζνζηφ ησλ εκη-έηνηκσλ θαη εκη-επεμεξγαζκέλσλ ηεο. Έηζη απηή ε εμέιημε 

κεηαθξάζηεθε θαη ζε νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ηελ επηρείξεζε, ην νπνίν ππνιφγηζαλ ζε 

αξθεηέο δεθάδεο ρηιηάδεο επξψ εηεζίσο.  



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6                                                                                                         ΔΤΚΑΗΡΗΔ & ΑΠΔΗΛΔ   
 

183 
 

ε απηφ ην ζεκείν, ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ρξήδεη θαη ε δεκνζίεπζε ησλ Byrne et al 

(2007β). ε απηή ηελ αλαθνξά ηνπο, νη ζπγγξαθείο, αθνχ παξνπζηάδνπλ ηε δηαδξνκή 

εμέιημεο ηεο ππφ εμέηαζε πξσηνβνπιίαο πνηφηεηαο ζε ηξείο κεγάινπο θαη δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλνπο νξγαληζκνχο απφ δηαθνξεηηθνχο νηθνλνκηθνχο θιάδνπο ν θαζέλαο 

(Caterpillar, Posco, Scottish Power), θαηαγξάθνπλ ηελ θαηλνηνκία σο έλα απφ ηα πην 

ζεκαληηθά νθέιε πνπ απνθφκηζαλ απφ ηελ εθαξκνγή. πγθεθξηκέλα θάλνπλ ιφγν γηα 

―domino effect‖ απφξξνηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα. 

ηελ αλάιπζε πνπ θάλνπλ ζεσξνχλ πσο ην θχξην φθεινο απφ ηελ εθαξκνγή απηήο 

ηεο πξσηνβνπιίαο ήηαλ νη δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ πνπ θαιιηεξγνχλ 

έλα ―πεξηβάιινλ δεκηνπξγηθφηεηαο θαη θαηλνηνκία. Ωζηφζν, απφ φιε ηελ έξεπλα ησλ 

δεκνζηεχζεσλ θαη ησλ άξζξσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

παξνχζεο νη αλαθνξέο γηα κηα ηέηνηα εμέιημε είλαη αξθεηέο. Οη Marti (2005), Ferrin 

θαη Miller (2006), Garcia-Porres (2008), De Koning et al (2006) θάλνπλ αλαθνξέο κε 

θνηλφ παξνλνκαζηή ηελ θαηλνηνκία πνπ ππφζρεηαη ε εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο 

πξσηνβνπιίαο πνηφηεηαο. πγθεθξηκέλα ν Marti (2005) αλαθέξεη πσο κε ηε  

κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο ζηελ 

ππφζεζε εξγαζίαο πνπ παξνπζηάδεη ν νξγαληζκφο θαηάθεξε λα βξεη θαηλνηφκνπο 

ηξφπνπο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ, κηαο θαη ηα κέιε ηεο νξγάλσζεο άξρηζαλ λα 

ζθέθηνληαη πην δεκηνπξγηθά. (outside of the box thinking).  

ε άιιε πεξίπησζε εθαξκνγήο νη Delgado et al (2010, ζ. 521) θαηαγξάθνπλ ηα θέξδε 

θαη ηα νθέιε πνπ απνιακβάλεη έλαο ρξεκαηννηθνλνκηθφο νξγαληζκφο απφ ηελ 

πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηεο πξσηνβνπιίαο πνηφηεηαο πνπ εμεηάδεηαη. Μεηαμχ 

απηψλ θαηαγξάθνληαη  βειηηψζεηο ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη πεξηζζφηεξεο πξνζφδνπο  ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ αξηζκνχ ησλ πειαηψλ 

πνπ εμππεξεηνχληαλ κε ην λέν βειηησκέλν ζχζηεκα. Μηα πξνο κηα πνιιέο απφ ηεο 

δεκνζηεχζεηο θα ηα άξζξα πνπ εμεηάζηεθαλ θαηά ηελ έξεπλα ηεο βηβιηνγξαθίαο 

παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξα ή κεγαιχηεξα νθέιε γηα ηνπο νξγαληζκνχο πνπ επί ηνπ 

πξαθηένπ εθάξκνζαλ ηελ πξνζπάζεηα ζπλερνχο βειηίσζεο ζχκθσλα κε ηε  

κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο. ηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο δεκνζηεχζεηο θαη ηα 

θαηαγεγξακκέλα ζε απηέο νθέιε φπσο απηά πξνέθπςαλ θαηά ηελ αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο.  

Πξνγξάκκαηα βειηίσζεο, φπσο είλαη ηα projects ηεο κεζνδνινγίαο, είλαη έλα ηαμίδη 

ηεο επηρείξεζεο πξνο ηελ απηνγλσζία θαη ηελ αλαδήηεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

αξηζηείαο. Οη δεμηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κε ηελ θαηαιπηηθή ρξήζε ησλ 

εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ πνπ δηαζέηεη ε κεζνδνινγία κπνξνχλ λα απνδψζνπλ θαξπνχο 

ζηελ επηρείξεζε θαη άκεζα.  πλνπηηθά θαη μεθηλψληαο απφ ηα απνηειέζκαηα κε ηελ 

κεγαιχηεξε ζεηηθή επίδξαζε ζηνλ νξγαληζκφ, είλαη ηα εμήο (Marx, 2009, ζ. 39): 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά (κείσζε θφζηνπο, εμνηθνλφκεζε θ.α.) 

 Δμάιεηςε ηεο ζπαηάιεο  

 Ζ εκπινθή ησλ εξγαδνκέλσλ  

 Αιιαγή ζηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ 
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 Βειηίσζε ηεο ξνήο ηεο εξγαζίαο 

 Βειηίσζε ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ 

 Μείσζε ησλ απνζεκάησλ 

 Μείσζε ησλ ρξφλσλ απφθξηζεο  

 Βειηίσζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα/απνδνηηθφηεηα 

 Βειηίσζε ζηελ πνηφηεηα 

 Καιχηεξε επηθνηλσλία  

 

Πίλαθαο 6.3.4 Καηαγεγξακκέλα νθέιε απφ ηε βηβιηνγξαθία 

 

ηνλ ζρήκα 6.3.2 παξνπζηάδνληαη ηα νθέιε απφ ηελ ρξήζε ηεο κεζνδνινγίαο θαη ν 

βαζκφο πνπ απηά αμηνπνηνχληαη σο δείθηεο επηηπρίαο γηα ην έξγν. Οη νξγαληζκνί 

ζπλεζέζηεξα, φπσο πξναλαθέξζεθε, επηιέγνπλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο βειηηψζεηο θαη 
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ηα νθέιε απφ ηελ κεζνδνινγία κε θαζαξά φξνπο ρξήκαηνο. Ωζηφζν ε εηθφλα 

αιιάδεη, γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζεσξνχλ φηη έρνπλ κηα επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ 

έξγνπ, ζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζεσξνχλ πσο νη πξνζπάζεηέο ηνπο δελ 

θαξπνθφξεζαλ. ζν πην επηηπρεκέλε ζεσξείηαη ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηφζν 

ν δείθηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξά θαη άιιεο ζπληζηψζεο φπσο είλαη ε 

βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Αληίζεηα, νη νξγαληζκνί πνπ δελ ζεσξνχζαλ επηηπρή 

ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηνχλ πην ζπρλά ηνλ δείθηε ηεο απνθπγήο 

ηνπ θφζηνπο.  

 

ρήκα 6.3.2 Γείθηεο επηηπρίαο ηνπ έξγνπ
10

 

Καηαιπηηθφο παξάγνληαο ζηελ επηηπρή έθβαζε ηεο πξνζπάζεηαο είλαη θαη ε εκπινθή 

θαη δέζκεπζε ηεο αλψηεξεο θαη αλψηαηεο βαζκίδαο ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο. Απηφ 

είλαη θαη ην πξψην δεηνχκελν φισλ εθείλσλ ησλ εξγαδφκελσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ έξγνπ. Ζ απνιαβή ζπλερψλ θαη πςεινχ επηπέδνπ απνιαβψλ απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ εμαξηάηε απφ πέληε παξάγνληεο (Crescenzi, 2010, ζ.30):  

1. Σελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ έξγνπ θαη ηελ ζπλερή επηζεψξεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ 

2. Σελ απνδνηηθφηεηα ησλ εηδηθεπκέλσλ επαγγεικαηηψλ ηεο κεζνδνινγίαο 

(Δπαγγεικαηίεο επηπέδνπ Μαχξεο Εψλεο θ.α.) 

3. Σελ εκπινθή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ φιε πξνζπάζεηα 

4. Σελ αληηγξαθή ησλ ζσζηψλ ιχζεσλ θαη γηα άιια πξνβιήκαηα  

5. Σελ ρξεζηή δηαρείξηζε θαη νξζή δηνίθεζε ησλ δηεξγαζηψλ.  

                                                             
10 Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία: https://www.isixsigma-magazine.com/issues/6/6  
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6.3.2 Οη δπζθνιίεο εθαξκνγήο θαη ηα δηδάγκαηα  

 

Κάζε πξνζπάζεηα γηα αιιαγή είλαη αλαπφθεπθην πσο ελέρεη ξίζθν, δπζθνιίεο θαη ζε 

κεγάιν βαζκφ αβεβαηφηεηα. Ζ εζθαικέλε επηθνηλσλία ηνπ ηη δηαθπβεχεηαη απφ κηα 

λέα πξνζπάζεηα βειηίσζεο απφ πιεπξάο Γηνίθεζεο θαη ε θαρππνςία ησλ 

εξγαδνκέλσλ, πσο ππνζθάπηεηαη ν ξφιν θαη ε ζέζε ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ είλαη ιίγεο 

κφλν θιαζζηθέο πεξηπηψζεηο πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηνπο ιφγνπο απνηπρίαο κηαο λέαο 

πξνζέγγηζεο. Ζ αιιαγή πάληα ζα ζπλαληά αληίζηαζε θαη ακθηβνιία. Ζ πνξεία 

αιιαγήο πνπ πξεζβεχεη ε κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο 

πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο δελ ζα κπνξνχζε λα δηαθχγεη απηνχ ηνπ θηλδχλνπ. Έηζη, ζε 

απηφ ην ζεκείν παξνπζηάδνληαη νη εκπεηξίεο, νη δπζθνιίεο θαη ηειηθά ηα δηδάγκαηα 

πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ νξγαληζκνχο πνπ επέιεμαλ απηφ ην δξφκν θαη ηνλ 

νινθιήξσζαλ κε επηηπρία, αιιά φρη αλεκπφδηζηα.  

Ζ Γηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ πξέπεη πξψηε απφ φινπο λα πεηζηεί γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα θαη ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηνλ νξγαληζκφ απφ ηελ πξνζπάζεηα 

εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα. χκθσλα κε ηνπο Kumar et al 

(2006, ζ. 420) απηή ε πξνζπάζεηα ήηαλ ε πην επίπνλε δηαδηθαζία κηαο θαη ε Γηνίθεζε 

ζηελ κειέηε πεξίπησζεο πνπ αλαιχνπλ, δελ ήηαλ έηνηκε θαη είρε αλεζπρίεο πσο ζα 

έζεηε ζε θίλδπλν ηελ παξαγσγή ηεο γηα λα θέξεη εηο πέξαο κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα. 

Δπηπιένλ, ζεσξνχζε ε Γηνίθεζε πσο κε ηνλ ηξφπν απηφ ην κφλν πνπ ζα θαηάθεξλε 

ηειηθά ζα ήηαλ λα απμήζεη ην θφζηνο ηεο παξαγσγήο. Γηα λα θακθζνχλ νη αλεζπρίεο 

απηέο, ε ηειηθή ιχζε ήηαλ ζπγθξηηηθά λα αμηνινγεζνχλ θαη λα παξνπζηαζηνχλ 

αλαθνξέο θαη παξαδείγκαηα αληαγσληζηψλ ηεο επηρείξεζεο πνπ είραλ ήδε εθαξκφζεη 

ηηο αξρέο ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα. Δκπφδην φκσο δελ απνηεινχλ απιψο νη αλεζπρίεο θαη 

νη πξνβιεκαηηζκνί ηεο δηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ην θφζηνο. Πνιιέο θνξέο ε Γηνίθεζε 

δελ έρεη ηελ απαξαίηεηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη γλψζε ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

αμηνινγήζεη πσο ε εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο 

πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο ζα βειηηψζεη ηηο επηδφζεηο ηνπ νξγαληζκνχ θαη άξα ηηο 

πξννπηηθέο θαη ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο πνπ απηφ ζα απνθέξεη ζηνλ νξγαληζκφ. ε απηφ 

ζπλεγνξνχλ νη Thomas et al (2008, ζ 117) θαη ζεκεηψλνπλ πσο είλαη θχξην γλψξηζκα 

ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Αθφκα θαη αλ δελ ππάξρνπλ αλεζπρίεο ή ε 

Γηνίθεζε έρεη αληίιεςε θαη γλψζε ηνπ ηη ππφζρεηαη κηα πξσηνβνπιία πνηφηεηαο 

φπσο ε κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο, 

ζπρλά ε έιιεηςε πφξσλ, ηφζν ζε ρξφλν φζν θαη ζε πξνζσπηθφ, είλαη έλα αθφκα 

εκπφδην πνπ δχζθνια ππνζθειίδεηαη. Καηαιήγνπλ ζεκεηψλνληαο πσο, φιεο απηέο νη 

δπζθνιίεο ζα πξέπεη λα αλαιπζνχλ ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν ψζηε λα ιεθζεί ε 

θαηάιιειε απφθαζε.  

Σν δεχηεξν θξίζηκν εκπφδην πνπ πξνθχπηεη απφ ηλ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε είλαη 

ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. Αιιά θαη απφ δηεζλή εκπεηξία 

απηφ είλαη ίζσο ην πην θπζηνινγηθφ εκπφδην. Ο θφβνο ηεο απψιεηαο ζέζεσλ εξγαζίαο 

ή ηεο ππνλφκεπζεο ησλ αξκνδηνηήησλ  είλαη δεηήκαηα πνπ ρξήδνπλ ιχζεο. Ζ 

κεηαζηξνθή απηψλ ησλ αληηδξάζεσλ είλαη ην δεηνχκελν θαη πξνθχπηεη κε άκεζε 
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επηθνηλσλία κεηαμχ Γηνίθεζεο θαη εξγαδνκέλσλ ψζηε λα θαηαζηεί ζαθέο ην 

πεξηερφκελν ηνλ αιιαγψλ θαη ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 

απφ ηελ βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ (Kumar et al, 2006, ζ. 421). Ζ 

εθπαίδεπζε πάληα ζπλδξάκεη βνεζεηηθά γηα λα μεθαζαξίζνπλ νη φπνηεο αλεζπρίεο θαη 

θπζηθά ην θαιχηεξν κέζν γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη έλα επηηπρεκέλν έξγν. Σα 

επηηπρεκέλα projects είλαη ην φρεκα πνπ ζα θάλεη αθφκε θαη ηνλ ηειεπηαίν 

ακθηζβεηία λα πεηζηεί γηα ηα νθέιε θαη ηε ρξεζηκφηεηα ελφο πξνγξάκκαηνο Ληηνχ 

Έμη ίγκα (Snee, 2010, ζ. 18). Δπεηδή ε κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο 

Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο επεξεάδεη άκεζα φρη κφλν ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

δνπιεχνπλ νη εξγαδφκελνη αιιά επεξεάδεη αθφκα ην θπζηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη είλαη θξίζηκν ε Γηνίθεζε λα έρεη θαιή επαθή καδί ηνπο, λα ηνπο 

γλσξίδεη θαη λα μέξεη πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ ψζηε λα 

ηνπο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο αιιαγήο πνπ απηή ε πξσηνβνπιία 

πνηφηεηαο ζα επηθέξεη (Delgado et al, 2010, ζ. 520).  

Ζ κεγαιχηεξε πξφθιεζε είλαη λα αιιάμεη ε λννηξνπία θαη ε θνπιηνχξα ησλ 

εξγαδφκελσλ. Ζ πεηζψ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα κεηαπεηζηνχλ θαη λα εκπηζηεπηνχλ ηελ 

κεζνδνινγία ζηειέρε ηεο αλψηεξεο θαη αλψηαηεο δηνίθεζεο είλαη επηπιένλ έλαο 

ζεκαληηθφ εκπφδην. Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηα επξήκαηα ζην ζρήκα 6.3.3.  

 

ρήκα 6.3.3 Δκπφδηα ζηελ εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ηεο κεζνδνινγίαο 

Ζ αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ είλαη ην ίδην θξίζηκν ζέκα 

φζν ε εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο θαζεαπηήο. Οη νξγαληζκνί 

πνπ πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ αιιαγή πνπ ζα επηθέξεη ε κεζνδνινγία ηεο λέαο 

πξνζέγγηζεο πξέπεη λα επηζεκάλνπλ απηά ηα δεηήκαηα απφ ηελ αξρή θαη έηζη ζα 

έρνπλ θαιχςεη αξθεηή απφζηαζε πξνο ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο. Σα δηδάγκαηα 

κηαο ηέηνηαο πξνζπάζεηαο είλαη πνπ εληζρχνπλ ηνλ νξγαληζκφ λα ζπλερίζεη ηελ πνξεία 

πξνο ηε βειηίσζε.  Ζ δηεζλήο εκπεηξία, αλ θάηη έρεη λα επηδείμεη σο πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε είλαη πσο ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη θξίζηκνη παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6                                                                                                         ΔΤΚΑΗΡΗΔ & ΑΠΔΗΛΔ   
 

188 
 

αιιειέλδεηα κε ηελ νκαιή κεηάβαζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε έλα λέν status quo θαη 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε. χκθσλα κε ηνπο George et al (2004, s. 84) έμη είλαη 

ηα ―πξέπεη‖ γηα ηε δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο πνπ εηνηκάδεηαη λα μεθηλήζεη ηε 

κεηάβαζε, ηα θάησζη:  

 Δπηινγή ηνπ θαηάιιεινπ έξγνπ  

 Γεκηνπξγία νκάδαο κε ηνπο θαηάιιεινπο αλζξψπνπο  

 Πξνζήισζε ζηε κεζνδνινγία  

 αθήο θαζνξηζκφο ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ  

 Δπηθνηλσλία 

 Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε  

 

ε απηά έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ ε δέζκεπζε απφ πιεπξάο δηνίθεζεο θαη ην φξακα 

πνπ ζέηεη, ν επηθεθαιήο ηεο πξνζπάζεηαο πξέπεη λα έρεη ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη 

θαηάξηηζε, ε δνκή θαη νη ππνδνκέο ηνπ νξγαληζκνχ πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ ε λέα πξνζπάζεηα, ε αιιαγέο ζηελ θνπιηνχξα ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη 

ηέινο, ε παξαθνινχζεζε, ν έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

πξνζπαζεηψλ βειηίσζεο κε κεηξήζεηο (Naslud, 2008, ζ. 278; Delgado, 2010, ζ. 519).  

 

6.4 Σν θάζκα εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα 

πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο 

 

Ζ κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα, ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο, 

παξέρεη ηηο ίδηεο επθαηξίεο βειηίσζεw ζηνπο νξγαληζκνχο θαηά κήθνο νιφθιεξνπ ηνπ 

θάζκαηνο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θιάδσλ. Ζ δηεζλήο εκπεηξία θαη βηβιηνγξαθία έρεη λα 

επηδείμεη αξθεηέο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ζε νξγαληζκνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηειείσο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο (βι. Γηάγξακκα 6.4.1). Ζ 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ ηνπ Ληηνχ Έμη ίγκα, θαίλεηαη λα γίλεηαη 

κε ηελ ίδηα επθνιία ζε κηα βηνκεραληθή κνλάδα ή ζε έλα ηκήκα IT. Ζ δηαθνξά 

έγθεηηαη θπξίσο ζηελ επηινγή ησλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ απηψλ, έλεθα  ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο θάζε πεξίπησζεο.  

Αλ θαη ε κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη ηφζν ζηελ βηνκεραλία/θαηαζθεπέο φζν θαη ζε 

νξγαληζκνχο ηνπ ηνκέα ππεξεζηψλ (κε-βηνκεραληθέο) παξακέλεη ε ίδηα ( κε 

ζπλεζέζηεξε ηελ κέζνδν DMAIC κε ζπλδπαζηηθά ζηνηρεία απφ ηελ κέζνδν Kaizen, 

βι. Γηάγξακκα 4.3.3), σζηφζν, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα εξγαιεία/ηερληθέο θαη ε 

εθαξκνγή ηνπο παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ζπάληα θαηαγξάθεηαη ν 

ζρεδηαζκφο πεηξακάησλ (DOE) ζαλ ηερληθή πνπ εθαξκφδεηαη γηα έλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ νξγαληζκφ. κσο εξγαιεία θαη ηερληθέο φπσο ην 5S, ν ράξηεο 

ξνήο αμίαο (VSM) ή νη ηερληθέο νπηηθνχ κάλαηδκελη (visual management) 

εθαξκφδνληαη ην ίδην εχθνια ζε απηφ ηνλ νξγαληζκφ (De Koning, 2008β, ζ. 16).  
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Ζ κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο είλαη κηα 

πξσηνβνπιία πνηφηεηαο πνπ έιθεη ηελ θαηαγσγή ηεο απφ ην Έμη ίγκα θαη ηε Ληηή 

ζεσξία αληίζηνηρα. Σν ζχζηεκα δηνίθεζεο (management system) ή κεζνδνινγία 

επίιπζεο (problem solving methodology) ή κεζνδνινγία ζπλερνχο βειηίσζεο 

(continuous improvement), ζηελ δηεζλή  βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηνχληα ελαιιαθηηθά 

νη φξνη απηνί, είλαη ην απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηεο εκπεηξίαο εηψλ ζην ζηίβν 

ηεο παξαγσγήο, θπξίσο ηεο βηνκεραληθήο. Σα ζηνηρεία σζηφζν ζπλεγνξνχλ ζηε 

άπνςε πσο νη επθαηξίεο γηα βειηίσζε κε ηε ρξήζε απηήο ηεο κεζνδνινγίαο έρνπλ 

ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο εθηφο ηεο ―βαξηάο βηνκεραλίαο‖. 

Οξγαληζκνί ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα (Wang θαη Chen, 2010), ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ηδξχκαηα (Snee θαη Hoerl, 2007; De Koning et al, 2008α; Delgado et al, 2010), 

αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο (De Koning, 2008β), λνζνθνκεία (Does et al, 2007; Fairbanks, 

2007) θαη εξγαζηήξηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (Marti, 2005) αθφκα θαη ν δεκφζηνο 

ηνκέαο (Furterer θαη Elshenway, 2005), έρεη πινπνηήζεη έξγα θαη πξνγξάκκαηα κε 

βάζε απηή ηε κεζνδνινγία κε πνιχ αμηφινγα απνηειέζκαηα. Γηαθαίλεηαη κηα ηάζε 

κεγαιχηεξεο ελαζρφιεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θιάδν ησλ 

ππεξεζηψλ κε πξσηνβνπιίεο πνηφηεηαο, φπσο ε κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα ζηα 

πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο, κηαο θαη επηζπκνχλ ηξφπνλ ηηλά λα 

―εθβηνκεραλίζνπλ‖ ηνλ ηξφπν πνπ δνπιεχνπλ (De Koning, 2008β, ζ. 16) 

Οη νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ δπν θιάδσλ κάιινλ πεξηζζφηεξεο είλαη 

παξά ην αληίζεην. ιεο νη δνπιεηέο γηα λα γίλνπλ απαηηνχλ έλα ζχζηεκα 

δηαζπλδεδεκέλσλ δηεξγαζηψλ πνπ ζα ηηο κεζνδεχζνπλ. Οη δηεξγαζίεο κε ηε ζεηξά 

ηνπο παξέρνπλ πιεξνθφξεζε θαη δεδνκέλα πνπ φηαλ αλαιπζνχλ δίδνπλ ελδείμεηο γηα 

βειηηψζεηο. Αθφκα, φιεο νη δηεξγαζίεο, αλεμαξηήησο, θξχβνπλ παγίδεο (hidden 

factories) πνπ απμάλνπλ ην θφζηνο θαη επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηηο εθξνέο. Σειηθά,, νη 

αλεπηζχκεηεο δηαθπκάλζεηο θαη νη κεηαβνιέο είλαη ε ζπλεζέζηεξε αηηία ησλ 

πξνβιεκάησλ.  ζν νη βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο βηψλνπλ ηα νθέιε απφ ηελ 

εθαξκνγή Ληηνχ Έμη ίγκα ηφζν επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο ζα ζέινπλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα απηά. Έρνληαο ινηπφλ 

ππφςε, απηά ηα ζηνηρεία θαη ζπκβνπιεπφκελνη ηελ έξεπλα ηνπ θαζεγεηή Soren, B. 

(2002)  γηα ηελ κειινληηθή ηάζε ζηνπο θιάδνπο εξγαζίαο, θαηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα πσο νη νξγαληζκνί πνπ ζα αζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ, 

θαη άξα ην εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη εθεί, βαίλνπλ απμαλφκελα. Ζ 

παξαδνρή απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απμαλφκελε αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα 

βειηηψζεηο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ην έδαθνο γηα ηε κεζνδνινγία ηνπ Έμη 

ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο είλαη πξφζθνξν. (Snee θαη 

Hoerl, 2009, ζ. 38-39).  
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Δπίινγνο 

Με αθεηεξία ηε Ληηή δηνίθεζε θαη ηελ κεζνδνινγία Έμη ίγκα, ε κεζνδνινγία ηνπ 

Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ 

δπλαηψλ ζεκείσλ ησλ δπν απηψλ πξνζεγγίζεσλ. Με γλψκνλα πάληα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ηνπ πειάηε, κηα επηρείξεζε ή νξγαληζκφο πνπ εθαξκφδεη κηα ηέηνηα πξσηνβνπιία 

πνηφηεηαο επηδηψθεη λα αλαγλσξίζεη ηελ αμία πνπ αληηιακβάλεηαη θαη είλαη 

δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη ν πειάηεο. Δλ ζπλερεία, θάλεη πξνζπάζεηεο γηα εληνπηζκφ 

φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη εκπνδίσλ ζηηο δηεξγαζίεο ηεο πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία θαη 

άξα απνηεινχλ ζπαηάιε. Έηζη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απζηεξή θαη πεηζαξρεκέλε 

πξνζέγγηζε πνπ εγγπάηαη ε κεζνδνινγία DMAIC ηνπ Έμη ίγκα γηα ηελ επίιπζε 

φισλ απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ θαη δεηεκάησλ είλαη κηα εγγπεκέλε πξνζπάζεηα γηα 

ζπλερή βειηίσζε θαη επηδίσμε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή αξηζηεία.  

ηνλ επίινγν ηεο παξνχζεο εξγαζίαο ηξία είλαη ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

αλαγλψζηεο ζα πξέπεη λα ζπγθξαηήζεη. Αξρηθά ηα απνηειέζκαηα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ αλαθνξηθά κε ηα εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο ηεο κεζνδνινγίαο. ην 

ηξίην θεθάιαην, έγηλε ε παξνπζίαζε εθείλσλ ησλ εξγαιείσλ  θαη ηερληθψλ πνπ δίλνπλ 

ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε ηνπο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηνλ εξγαδφκελν ηνπ 

νξγαληζκνχ, λα κπνξέζεη κε θάπνην κέζν λα δηαζθαιίζεη πσο ε δηεξγαζία πνπ 

ειέγρεη πξνζδίδεη αμία ζηνλ απνδέθηε ηνπ ηειηθήο ηεο εθξνήο.  Σέινο, θάλεθε πσο ηα 

κέζα απηά δελ είλαη θαηά αλάγθε πνιχπινθνη κεραληζκνί πνπ απαηηνχλ 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη πςειφ επίπεδν ηερλνγλσζίαο. Τπάξρνπλ θαη πξνεγκέλα 

εξγαιεία/ηερληθέο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ηνκέο ηεο ζηαηηζηηθήο, σζηφζν ε πνηθηιία 

είλαη επξχηαηε θαη ππάξρεη πάληα έλα θαηάιιειν εξγαιείν, γηα ηνλ ππνςήθην 

ρξήζηε. Με ηελ παξνχζα ν αλαγλψζηεο απνθηά κηα άπνςε γηα ην  πσο φια ηα 

πξνεγνχκελα κεζνδεχνληαη θαη πινπνηνχληαη. Έηζη, ηα κέζα πνπ δηαζθαιίδνπλ ηα 

ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ επαγγειίδεηαη κηα πξνζπάζεηα ζπλερνχο βειηίσζεο θαη 

βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο είλαη ηα  (απιά ή πην πνιχπινθά) εξγαιεία θαη ηερληθέο πνπ 

ππάξρνπλ ζην ―νπινζηάζην‖ απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο.  

Σα δνκηθά απηά ζηνηρεία είλαη ην ―κέζν‖ θαη φρη ν απηνζθνπφο. ζν θξίζηκν είλαη 

έλα ζηέξεν θαη ηζρπξφ ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ ζεκειηψλεη κηα πξσηνβνπιία 

πνηφηεηαο, ζε αθαδεκατθφ επίπεδν, ηφζν αλαγθαίν θαη θξίζηκν ζηνηρείν απνηειεί ν 

θαζνξηζκφο ησλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ πνπ ζπλδξάκνπλ ζηελ πινπνίεζε ηεο 

πξνζπάζεηαο ζε πξαθηηθφ επίπεδν.  εκαληηθή είλαη ε ζπλδξνκή θαη ε εκπινθή ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ. θνπφο ηεο 

παξνχζεο, είλαη ε αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ψζηε ν 

αλαγλψζηεο λα απνθηήζεη κηα πην πξαθηηθή νπηηθή γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο πνπ θνκίδεη ε κεζνδνινγία Έμη ίγκα ππφ ηελ πξνζέγγηζε 

ηεο Ληηήο Γηνίθεζεο.  
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ην θεθάιαην ηέζζεξα, παξνπζηάζηεθαλ ηα επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο 

αλαθνξηθά κε ηα εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο. Σα εξγαιεία ρσξίδνληαη νπζηαζηηθά ζε 

εθείλα πνπ απαηηνχλ θάπνην βαζκφ εμεηδίθεπζεο θαη ηερληθψλ γλψζεσλ, θπξίσο 

γλψζεηο ζηαηηζηηθήο, αιιά θαη άιισλ πην απιψλ ζηελ εθαξκνγή ηνπο. Ωζηφζν, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξγαιείσλ/ηερληθψλ ελαπφθεηηαη ηφζν ζην ιφγν ρξήζεο 

ηνπο φζν θαη ζηνλ ρξήζηε απηφλ θαζεαπηφ. Απνδείρηεθε, πσο αλάινγα ηελ 

πεξίζηαζε, απηή κπνξεί λα είλαη ην πξντφλ, ε δηεξγαζία ή αθφκα θαη ν θιάδνο ζηνλ 

νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε, ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ/ηερληθψλ 

αιιά θαη  βαζκφο ηεο απνηειεζκαηηθήο ηνπο απφδνζεο εμαξηάηαη απφ ηελ πεξίπησζε.  

Σα επξήκαηα, παξνπζηάδνληαη έηζη ψζηε αλάινγα ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη 

δπλεηηθά έλαο εξγαδφκελνο, λα ππάξρεη έλα ζεκείν αλαθνξάο, πνπ ηνλ βνεζά λα 

εθκεηαιιεχεηαη ηελ δηεζλή εκπεηξία θαη ηα απνηειέζκαηα πξνο φθειφο ηνπ.  

Σν δεχηεξν ζεκείν πνπ ρξήδεη πξνζνρήο είλαη ε πηζηνπνίεζε. Αλ θαη δελ απαηηείηαη 

ζπλήζσο κεγάινο βαζκφο εμεηδίθεπζεο γηα λα μεθηλήζεη θαη λα πινπνηεζεί ε 

κεζνδνινγία, σζηφζν νη εμεηδηθεπκέλνη επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ ιάβεη πηζηνπνίεζε 

είλαη έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο επηηπρίαο. Δίλαη νη εκπεηξνγλψκνλεο πνπ έρνπλ θαη 

ηελ αλάινγε ηερληθή εθπαίδεπζε, αιιά θαη ηε γλψζε θαη εκπεηξία λα θέξνπλ εηο 

πέξαο ηελ απνζηνιή.  

Παξά ηαχηα, δελ ιείπνπλ ηα εκπφδηα. ην θεθάιαην πέληε, γίλεηαη ιφγνο γηα ην 

πξφηππν ηνπ Γηεζλή Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο ISO/IEC 17024 (2003). Ο ιφγνο πνπ 

παξαηίζεηαη βηβιηνγξαθία θαη επξήκαηα γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ πξνηχπνπ είλαη 

εκθαλήο. Αλ θαη ε πηζηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ εμεηδηθεπκέλνπ ζηε κεζνδνινγία 

είλαη έλα ερέγγπν γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο φιεο πξνζπάζεηαο, δελ κπνξεί λα 

ιερζεί κε ηελ ίδηα ζηγνπξηά φηη ε πηζηνπνίεζε απηή θαζεαπηή είλαη έγθπξε. Σν 

πξφηππν απηή ηελ αλάγθε ήξζε λα θαιχςεη, ψζηε νη θνξείο πηζηνπνίεζεο 

πξνζσπηθνχ, φπσο είλαη θαη νη θνξείο πηζηνπνίεζεο γηα ηελ κεζνδνινγία Έμη ίγκα 

ππφ ηε Ληηή πξνζέγγηζε Γηνίθεζεο. Θέηεη ηηο απαηηήζεηο πνπ δηεζλψο πξέπεη λα 

πιεξνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε εγθπξφηεηα, ε ακεξνιεςία θαη ε 

αμηνπηζηία ηεο δηεξγαζίαο πηζηνπνίεζεο. Σν πξφηππν θηινδνμεί λα γίλεη ην ζεκείν 

αλαθνξάο δηεζλψο γηα ηηο πηζηνπνηήζεηο, θαη ηα επξήκαηα απέδεημαλ πσο είλαη ζην 

ζσζηφ δξφκν.  

πλεπψο, απηφ πνπ θεξδίδεη έλαο νξγαληζκφο απφ ηελ εθαξκνγή ελφο έξγνπ (project) 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο  κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο 

πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο είλαη δηηηήο ζεκαζίαο. Με ηελ ρξήζε εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ 

ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη θαη λα θαηαγξάςεη ηελ επξεία 

εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί (big picture) ελψ ηαπηφρξνλα, ελ είδεη  

κεγεζπληηθνχ θαθνχ, κε ηελ ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ ηερληθψλ ηνπ Έμη ίγκα, 

είλαη ζε ζέζε λα παξαηεξεί ζε βάζνο ηα πεξηζζφηεξν αθαλή θαη θξπκκέλα 

πξνβιήκαηα ησλ δηεξγαζηψλ.  

Σα επξήκαηα φπσο απηά πξνέθπςαλ απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ζπλεγνξνχλ ζε 

φζα σο ηψξα αλαθέξζεθαλ. Απνδεηθλχεηαη πσο ηα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο ηεο 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7                                                                                                                   ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  
 

195 
 

κεζνδνινγίαο ηνπ Έμη ίγκα ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο έρνπλ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη κπνξνχλ κε ηελ ίδηα επθνιία λα εθαξκνζηνχλ ζε 

νξγαληζκνχο θαηά κήθνο φινπ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θάζκαηνο, ηφζν ζε ππεξεζίεο 

φζν θαη ζε βηνκεραληθέο κνλάδεο. πνπδαίν ξφιν ζηε φιε δηαδηθαζία έρεη λα παίμεη 

θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηψλ εηδηθά γηα ηελ κεζνδνινγία. Σν πξφηππν 

ISO/IEC 17024 (2003), είλαη ην δηεζλέο νξφζεκν γηα ηελ δηεξγαζία πηζηνπνίεζεο θαη 

άξα φζνη θνξείο, νξγαληζκνί ή επηρεηξήζεηο ζειήζνπλ λα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία 

έθδνζεο δηθψλ ηνπο πηζηνπνηεηηθψλ επάξθεηαο σο πξνο ηελ κεζνδνινγία, έρνπλ ζηα 

ρέξηα ηνπο έλα πεξίγξακκα/νδεγφ γηα λα ηνπο θαηεπζχλεη. Δπηπιένλ, ε ηαρχηεηα, ε  

κεζφδεπζε ηεο νινθιήξσζεο ησλ δηεξγαζηψλ, θαη έλα ζαθψο θαζνξηζκέλν πιαίζην 

εθαξκνγήο ηεο πξσηνβνπιίαο είλαη ηα ερέγγπα γηα ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ. Ζ κείσζε 

ηνπ θφζηνπο θαη ε εμάιεηςε ηεο ζπαηάιεο, εηδηθά ζε κηα πεξίνδν φπνπ ε αγνξαζηηθή 

δχλακε ησλ πειαηψλ βαίλεη κεηνχκελε, ιφγσ ιηηφηεηαο θαη νη επθαηξίεο γηα επέθηαζε 

ζε κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο είλαη αηζζεηά ιηγφηεξεο, ε κεζνδνινγία ηνπ Έμη ίγκα 

ζηα πιαίζηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο δηνίθεζεο δείρλεη λα εμαζθαιίδεη κηα 

κεζνδνινγία επηηπρίαο ηφζν ζε επίπεδν πνηφηεηαο φζν θαη ζε επίπεδν βησζηκφηεηαο 

ηνπ νξγαληζκνχ.  
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Κπςέιεο Παξαγσγήο (Cellular Production)

Θεσξία Πεξηνξηζκώλ (Theory Of Constaints/TOC)

Αλάιπζε ηεο Φσλήο ηνπ Πειάηε (VOC Analysis)

Σα 5 "Γηαηί;" (5 Whys)

Πιάλν Διέγρνπ (Control Plan)

Brainstorming P

Αλάιπζε δπλακηθόηεηαο Γηεξγαζηώλ (Process Capability Analysis)

Kaizen  

Πιάλν Έξγνπ (Project Plan)

Ννηθνθύξεκα Υώξνπ Δξγαζίαο (Good Housekeeping/5s)

Αλάιπζε Παξέην (Pareto Analysis) 

Αλάιπζε Αηηίνπ Απνηειέζκαηνο (Cause & Effect Analysis)

Σππνπνίεζε Λεηηνπξγεηώλ (Standardization of Operations/SOP)

SMED

Έιεγρνο θαικάησλ (Mistake proofing)

Παξαγσγή JIT - ύζηεκα Έιμεο (Pull System)

Οπηηθό Μάλαηδκελη (Visual Management)

Υάξηεο Γηεξγαζίαο (Process Map)

Γηάγξακκα SIPOC

Υάξηεο VSM 

Λεηηνπξγία Αλάπηπμεο Πνηόηεηαο (QFD)

ρεδηαζκόο Πεηξακάησλ (DOE) 

Πιάλν πιινγήο Γεδνκέλσλ (Data Collection Plan)

Οιηθή πληήξεζε Παξαγσγηθνύ Δμνπιηζκνύ (TPM)

Αλάιπζε Καηάζηαζεο Βιαβώλ & Απνηειεζκάησλ (FMEA)

PΥάξηεο Διέγρνπ (Control Charts) 

ηαηηζηηθόο Έιεγρνο Γηεξγαζηώλ (SPC)

Δθηίκεζε Δπαλαιεςηκόηεηαο & Αλαπαξαγσγηκόηεηαο (Gauge R&R)

Αλάιπζε Κόζηνπο-Οθέινπο (Cost Benefit Analysis)
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β1: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ ΣΟΤ ΈΞΗ ΗΓΜΑ-ΔΠΗΠΔΓΟ ΜΑΤΡΖ ΕΧΝΖ (2001) 

 

ASQ - Six Sigma Black Belt Certification Body of Knowledge 

(2001) 
Δθπαηδεπηηθό Τιηθό πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηώλ ηνπ Έμη ίγκα-Δπίπεδν 

Μαύξεο Εώλεο (2001)  

 

I. πζηεκαηηθή πινπνίεζε ζε νιόθιεξε ηελ επηρείξεζε (Enterprise-

Wide Deployment) 
A. Η επισειπηζιακή οπηική (Enterprise View) 

1. Ζ αμία ηνπ Έμη ίγκα (Value of Six Sigma) 

(Αληίιεςε-Comprehension)* 

2. Σα ζπζηήκαηα θαη νη δηεξγαζίεο ηεο επηρείξεζεο (Business 

Systems and processes) 

(Αληίιεςε-Comprehension) 

3. Δηζξνέο, Δθξνέο θαη αλάδξαζε ησλ δηεξγαζηώλ (Process inputs, 

outputs and feedback) 

(Αληίιεςε-Comprehension) 

B. Ηγεζία (Leadership) 

1. Ζ εγεζία ηεο επηρείξεζεο (Enterprise Leadership) 

(Αληίιεςε-Comprehension) 

2. Οη ξόινη θαη νη επζύλεο ζην Έμη ίγκα  (Six Sigma roles and 

responsibilities) 

(Αληίιεςε-Comprehension) 

C. Δπισειπηζιακοί ζηόσοι και ανηικειμενικοί ζκοποί (organizational goals 

and objectives) 

1. ύλδεζε ησλ έξγσλ κε ηνπο επηρεηξεζηαθνύο ζηόρνπο (Linking 

projects to organizational goals) 

(Αληίιεςε-Comprehension) 

2. Αλάιπζε θηλδύλνπ (Risk Analysis) 

(Αληίιεςε-Comprehension) 

3. Απνηίκεζε θιεηζηνύ βξόγρνπ/ δηνίθεζε γλώζεο (Closed-loop 

assessment/knowledge management) 

(Αληίιεςε-Comprehension) 

D. Η ιζηοπία ηηρ επισειπηζιακήρ βεληίυζηρ/ οι βάζειρ ηος Έξι Σίγμα 

(History of organizational improvement/ foundations of Six Sigma) 

(Αληίιεςε-Comprehension) 

II. Γηνίθεζε επηρεηξεζηαθώλ δηεξγαζηώλ (Business Process 

Management)  
A. Οπηική ηηρ διεπγαζίαρ ζε ανηιδιαζηολή με ηη λειηοςπγική οπηική 

(Process vs. Functional view)  

1. Σα ζηνηρεία ηεο δηεξγαζίαο (Process Elements)  

(Αλάιπζε-Analysis)  

2. Ηδηνθηήηεο θαη άκεζα εκπιεθόκελνη (Owners and Stakeholders)  

(Αλάιπζε-Analysis)  

3. Γηνίθεζε έξγνπ θαη σθέιεηεο (Project Management and 
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Benefits)  

(Αλάιπζε-Analysis)  

4.Μεηξήζεηο ηνπ έξγνπ (Project Measures)  

(Αλάιπζε-Analysis)  

B. Η θυνή ηος πελάηη (Voice of the customer)  

1. Αλαγλώξηζε ηνπ πειάηε (Identify customer) 

(Αλάιπζε-Analysis)  

2. πιινγή δεδνκέλσλ από ηνπο πειάηεο (Collect customer data)  

(Δθαξκνγή-Application)  

3. Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ από ηνπο πειάηεο (Analyze customer 

data)  

(Αλάιπζε-Analysis)   

4. Καζνξηζκόο θξίζηκσλ απαηηήζεσλ πειαηώλ (Determine critical 

customer requirements)  

(Αλάιπζε-Analysis)   

C. Αποηελέζμαηα ηηρ επισείπηζηρ (Business results)  

1. Γείθηεο επίδνζεο ηεο δηεξγαζίαο (Process performance metrics)  

(Αλάιπζε-Analysis)   

2. πγθξηηηθή Απνηίκεζε (Benchmarking)  

(Γλώζε-knowledge)  

3. Οηθνλνκηθά νθέιε (Financial benefits)  

(Δθαξκνγή-Application)  

III. Γηνίθεζε Έξγνπ (Project Management)  
A. Σσέδιο και σάπηηρ ηος έπγος (Project charter and plan)  

1. ηνηρεία ηνπ ράξηε έξγνπ θαη ηνπ ζρεδίνπ (Charter/plan 

elements)  

(Αλάιπζε-Analysis)  

2. Δξγαιεία ζρεδηαζκνύ (Planning tools)  

(Δθαξκνγή-application)  

3. Σεθκεξίσζε ηνπ έξγνπ (Project documentation)  

(ύλζεζε-Synthesis)  

4.Γηαπξαγκάηεπζε ηνπ ράξηε έξγνπ (Charter negotiation)  

(Αλάιπζε-Analysis)  

B. Ηγεζία ομάδαρ (Team leadership)  

1. Δθθίλεζε νκάδαο (Initiating teams)  

(Δθαξκνγή-Application)  

2. Δπηινγή ησλ κειώλ ηεο νκάδαο (Selecting team members)  

(Δθαξκνγή-Application)  

3. Σα ζηάδηα εμέιημεο ηεο νκάδαο (Team stages)  

(Δθαξκνγή-Application)  

C. Η δςναμική ηηρ ομάδαρ και επίδοζη (Team dynamics and performance)  

1. Σερληθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νκάδαο (Team-building 

techniques)  

(ύλζεζε-Synthesis)    

2. Σερληθέο δηεπθόιπλζεο ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο (Team 

facilitation techniques)  

(Δθαξκνγή-Application)  

3. Απνηίκεζε ηεο επίδνζεο ηεο νκάδαο (Team performance 

evaluation)  

(Αλάιπζε-Analysis)  



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  

204 
 

4. Δξγαιεία γηα ηελ νκάδα (Team tools)  

(Δθαξκνγή-Application)  

D. Οι θοπείρ ηηρ αλλαγήρ (Change agents)  

1. Γηαρείξηζε ηεο αιιαγήο (Managing change)  

(Δθαξκνγή-Application)  

2. Δκπόδηα ζηελ νξγάλσζε (Organizational roadblocks)  

(Δθαξκνγή-Application)  

3. Σερληθέο δηαπξαγκάηεπζεο θαη επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ 

(Negotiation and conflict techniques)  

(Δθαξκνγή-Application)  

4. Σερληθέο ππνθίλεζεο (Motivation techniques)  

(Δθαξκνγή-Application)  

5. Δπηθνηλσλία (Communication)  

(Δθαξκνγή-Application)  

E. Δπγαλεία διοίκηζηρ και ζσεδιαζμού (Managing and planning tools)  

(Δθαξκνγή-Application)  

IV. Δξγαιεία θαη κεζνδνινγία Βειηίσζεο ηνπ Έμη ίγκα - 

Καζνξηζκόο (Six Sigma Improvement Methodology and Tools – 

Define) 
A. Φςζικό ανηικείμενο ηος έπγος (Project scope)  

(ύλζεζε-Synthesis)  

B. Μεηπικοί δείκηερ (Metrics)  

(Αλάιπζε-Analysis)  

C. Παποςζίαζη ηος πποβλήμαηορ (Problem statement)  

(ύλζεζε-Synthesis)  

V. Δξγαιεία θαη κεζνδνινγία Βειηίσζεο ηνπ Έμη ίγκα – Μέηξεζε 

(Six Sigma Improvement Methodology and Tools – Measure)  
A. Ανάλςζη και ηεκμηπίυζη διεπγαζίαρ (Process analysis and 

documentation)  

1. Δξγαιεία (Tools)  

(Αλάιπζε-Analysis)  

2. Δηζξνέο θαη εθξνέο δηεξγαζίαο (Process inputs and outputs)  

(Απνηίκεζε-Evaluation)  

B. Πιθανόηηηερ και ζηαηιζηικά ζηοισεία (Probability and statistics)  

1. Δμαγσγή έγθπξσλ ζηαηηζηηθώλ ζπκπεξαζκάησλ (Drawing valid 

statistical conclusions)  

(Απνηίκεζε-Evaluation)  

2. Κεληξηθό νξηαθό ζεώξεκα θαη δεηγκαηνιεπηηθή θαηαλνκή ηνπ 

κέζνπ (Central Limit theorem and sampling distribution of the 

mean)  

(Δθαξκνγή-Application)  

3. Βαζηθέο έλλνηεο πηζαλνηήησλ (Basic probability concepts)   

(Δθαξκνγή-Application)  

C. Σςλλογή και άθποιζη δεδομένυν (Collecting and summarizing data)  

1. Σύπνη δεδνκέλσλ (Types of data)  

(Απνηίκεζε-Evaluation)  

2. Κιίκαθεο κέηξεζεο (Measurement scales)  

(Δθαξκνγή-Application)  

3. Μέζνδνη γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ (Methods for collecting 
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data) 

(Απνηίκεζε-Evaluation)  

4. Σερληθέο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο 

αθεξαηόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ (Techniques for assuring data 

accuracy and integrity)  

 (Απνηίκεζε-Evaluation)  

5. Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή (Descriptive statistics)  

(Απνηίκεζε-Evaluation)  

6. Μέζνδνη γξαθηθήο απεηθόληζεο (Graphical methods)  

(Απνηίκεζε-Evaluation)  

D. Ιδιόηηηερ και εθαπμογέρ ηυν καηανομών πιθανοηήηυν (Properties and 

applications of probability distributions)  

1. Καηαλνκέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζπρλά νη εηδηθνί ηνπ Έμη ίγκα – 

Μαύξεο Εώλεο (Distributions commonly used by Black Belts) 

(Απνηίκεζε-Evaluation)  

2. Άιιεο θαηαλνκέο (Other distributions)  

(Δθαξκνγή-Application)  

E. Σςζηήμαηα μεηπήζευν (Measurement systems)  

1. Μέζνδνη κέηξεζεο (Measurement methods)  

(Αληίιεςε-Comprehension)  

2. Αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο (Measurement system 

analysis) 

(Απνηίκεζε-Evaluation)  

3. Μεηξνινγία (Metrology)  

(Αληίιεςε-Comprehension)  

F. Ανάλςζη ηηρ δςναμικόηηηαρ ηηρ διεπγαζίαρ (Analyzing process 

capability)  

1. ρεδηαζκόο θαη δηεμαγσγή κειεηώλ γηα ηελ δπλακηθόηεηα ηεο 

δηεξγαζίαο (Designing and conducting process capability studies)  

(Απνηίκεζε-Evaluation)  

2. Τπνινγηζκόο επίδνζεο δηεξγαζίαο έλαληη πξνδηαγξαθώλ 

(Calculating process performance vs. Specification)  

(Απνηίκεζε-Evaluation)  

3. Πίλαθεο δπλακηθόηεηαο δηεξγαζίαο (Process capability indices)  

(Απνηίκεζε-Evaluation)  

4. Πίλαθεο επίδνζεο δηεξγαζίαο (Process performance indices)  

(Απνηίκεζε-Evaluation)  

5. Βξαρππξόζεζκε έλαληη καθξνπξόζεζκεο δπλακηθόηεηαο (Short-

term vs. Long-term capability)  

(Απνηίκεζε-Evaluation)  

6. Μεηαζρεκαηηζκόο κε-θαλνληθώλ δεδνκέλσλ (Non-normal data 

transformation)  

(Δθαξκνγή-Application)  

7. Γπλακηθόηεηα δηεξγαζίαο γηα ραξαθηεξηζηηθά δεδνκέλα 

(Process capability for attributes data)  

 (Δθαξκνγή-Application)  

VI. Δξγαιεία θαη κεζνδνινγία Βειηίσζεο ηνπ Έμη ίγκα – Αλάιπζε 

(Six Sigma Improvement Methodology and Tools – Analyze)  
A. Γιεπεςνηηική ανάλςζη ζηοισείυν (Exploratory data analysis) 

1. Μειέηεο πνιπκεηαβιεηόηεηαο (Multi-vari studies) 
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(Δθαξκνγή-Application)  

2.Μέηξεζε θαη κνληεινπνίεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ 

κεηαβιεηώλ (Measuring and modeling relationships between 

variables)  

a. Απιή θαη πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξόκεζε ειαρίζησλ 

ηεηξαγώλσλ (Simple and multiple least-squares linear 

regression)  

(Απνηίκεζε-Evaluation)  

b. Απιή γξακκηθή παιηλδξόκεζε (Simple linear regression) 

(Απνηίκεζε-Evaluation)  

c. Γηαγλσζηηθά (Diagnostics)  

(Αλάιπζε-Analysis)  

B. Γνθηκέο ππνζέζεσλ  (Hypothesis testing) 

1. Θεκειηώδε έλλνηεο ηνπ δνθηκέο ππνζέζεσλ  (Fundamental 

concepts of hypothesis testing)  

(Απνηίκεζε-Evaluation)  

a. ηαηηζηηθή έλαληη πξαθηηθήο ζπνπδαηόηεηαο (Statistical 

vs. Practical significance)  

(Απνηίκεζε-Evaluation)  

b. Δπίπεδν ζεκαζίαο, δύλακε, ζθάικα ηύπνπ I θαη ηύπνπ II 

(Significance level, power, type I and type II errors)  

 (Απνηίκεζε-Evaluation)  

c. Μέγεζνο δείγκαηνο (Sample size)  

(Δθαξκνγή-Application)  

2. Δθηίκεζε ζεκείνπ θαη  δηαζηήκαηνο (Point interval estimation) 

(Αλάιπζε-Analysis) 

3. Σεζη γηα ηνπο κέζνπο, ηε δηαθύκαλζε θαη ηηο αλαινγίεο (Tests 

for means, variation and proportions)  

(Απνηίκεζε-Evaluation)  

4. Paired-comparison tests 

(Απνηίκεζε-Evaluation)  

5. Γνθηκέο γηα ην βαζκό εκπηζηνζύλεο ησλ απνηειεζκάησλ  

(Goodness-of-fit tests) 

(Απνηίκεζε-Evaluation)  

6. Αλάιπζε δηαθύκαλζεο (Analysis of Variance-ANOVA) 

(Απνηίκεζε-Evaluation)  

7. Πίλαθεο ελδερνκέλσλ (Contingency tables) 

(Απνηίκεζε-Evaluation)  

8. Με-παξακεηξηθά ηεζη (Non-parametric tests)  

(Αλάιπζε-Analysis)  

 VII. Δξγαιεία θαη κεζνδνινγία Βειηίσζεο ηνπ Έμη ίγκα – 

Βειηίσζε (Six Sigma Improvement Methodology and Tools – 

Improve) 
A. Σσεδιαζμόρ πειπαμάηυν (Design of experiments) 

1. Οξνινγία (Terminology) 

(Αληίιεςε-Comprehension)  

2. ρεδηαζκόο θαη νξγάλσζε ησλ πεηξακάησλ (Planning and 

organizing experiments)  

(Απνηίκεζε-Evaluation)  

3.Αξρέο ζρεδηαζκνύ (Design principles)  
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(Δθαξκνγή-Application)  

4. Design and analysis of one-factor experiments 

(Απνηίκεζε-Evaluation)  

5. Design and analysis of full-factorial experiments 

(Απνηίκεζε-Evaluation)  

6. Design and analysis of two level fractional factorial experiments 

(Απνηίκεζε-Evaluation)  

7. Taguchi robustness concepts 

(Αλάιπζε-Analysis)  

8. Mixture experiments 

(Αλάιπζε-Analysis)  

B. Response surface methodology 

1. Steepest ascent/descent experiments  

(Αλάιπζε-Analysis)  

2. Higher-order experiments  

(Αλάιπζε-Analysis)  

C. Δξελικηικέρ λειηοςπγίερ (Evolutionary operations - EVOP) 

(Αληίιεςε-Comprehension)  

VIII. Δξγαιεία θαη κεζνδνινγία Βειηίσζεο ηνπ Έμη ίγκα – Έιεγρνο 

(Six Sigma Improvement Methodology and Tools – Control) 
A. Σηαηιζηικόρ έλεγσορ διεπγαζίαρ (Statistical process control) 

1. Αληηθεηκεληθνί ζθνπνί θαη νθέιε (Objectives and benefits)  

(Αληίιεςε-Comprehension) 

2. Δπηινγή κεηαβιεηώλ (Selection of variable)  

(Δθαξκνγή-Application)  

3. Οξζνινγηθόο ηξόπνο δεκηνπξγίαο ππό νκάδσλ (Rational sub 

grouping) 

(Δθαξκνγή-Application)  

4.Δπηινγή θαη εθαξκνγή ραξηώλ ειέγρνπ (Selection and 

application of control charts)  

(Δθαξκνγή-Application)  

5. Αλάιπζε ραξηώλ ειέγρνπ (Analysis of control charts) 

(Αλάιπζε-Analysis) 

6. Πξν-έιεγρνο (PRE-control) 

(Αλάιπζε-Analysis) 

Β. Πποηγμένορ ζηαηιζηικόρ έλεγσορ διεπγαζίαρ (Advanced statistical 

process control)  

(Αληίιεςε-Comprehension)  

C. Δπγαλεία ηηρ Λιηήρ διοίκηζηρ για ηη θάζη ελέγσος (Lean tools for 

control) 

(Δθαξκνγή-Application)  

D. Δπ-ανάλςζη ηος ζςζηήμαηορ μεηπήζευν (Measurement system re-

analysis) 

(Απνηίκεζε-Evaluation)  

IX. Ληηόο νξγαληζκόο (Lean Enterprise)  
A. Έννοιερ ηηρ Λιηήρ ππακηικήρ (Lean concepts) 

1. Θεσξία ησλ πεξηνξηζκώλ (Theory of constraints-TOC)  

(Αληίιεςε-Comprehension)  

2. Ληηή ζθέςε (Lean thinking)  

(Αληίιεςε-Comprehension)  
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3. Παξαγσγή ζε ζπλερή ξνή (Continuous flow manufacturing-

CFM)  

(Αληίιεςε-Comprehension)  

4.Γξαζηεξηόηεηεο πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία (Non-value-added 

activities) 

(Δθαξκνγή-Application) 

   5. Μείσζε ηνπ ρξόλνπ θύθινπ (Cycle-time reduction)  

(Αληίιεςε-Comprehension)  

B. Δπγαλεία ηηρ Λιηήρ διοίκηζηρ (Lean tools) 

(Δθαξκνγή-Application) 

C. Ολική παπαγυγική ζςνηήπηζη (Total productive maintenance-TPM) 

(Αληίιεςε-Comprehension)  

X. ρεδηαζκόο γηα έμη ίγκα (Design for Six Sigma)  
A. Quality function deployment QFD 

(Αλάιπζε-Analysis)  

B. Robust Design and process  

1. Functional requirements  

(Αληίιεςε-Comprehension)  

2. Noise strategies 

(Δθαξκνγή-Application) 

3. Tolerance design 

(Αλάιπζε-Analysis)  

4. Tolerance and process capability  

(Αλάιπζε-Analysis)  

C Ανάλςζη καηάζηαζηρ βλαβών και αποηελεζμάηυν (Failure mode and 

effect analysis-FMEA) 

(Αλάιπζε-Analysis)  

D. Design for X DFX 

(Αληίιεςε-Comprehension)  

E. Special Design tools  

(Γλώζε-Knowledge) 
 

 

*Σν επίπεδν γλώζεο βαζίδεηαη ζηελ επηζηεκνληθή ηαμηλόκεζε θαηά Bloom 

(1956) 
Γνυζηικό επίπεδο (Knowledge level) 

Δπίπεδο εθαπμογήρ (Application level) 
Δπίπεδο καηανόηζηρ (Comprehension level) 

Δπίπεδο ανάλςζηρ (Analysis) 
Δπίπεδο αποηίμηζηρ (Evaluation) 

Δπίπεδο λογικήρ ζύνθεζηρ (Synthesis) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  

210 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β2: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ ΣΟΤ ΈΞΗ ΗΓΜΑ-ΔΠΗΠΔΓΟ ΜΑΤΡΖ ΕΧΝΖ (2007) 

 

ASQ - Six Sigma Black Belt Certification Body of Knowledge 

(2007) 
Δθπαηδεπηηθό Τιηθό πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηώλ ηνπ Έμη ίγκα-Δπίπεδν 

Μαύξεο Εώλεο (2007)  

 
I. πζηεκαηηθή πινπνίεζε ζε όιε ηελ επηρείξεζε (Enterprise wide 

deployment)  
A. Θεώπηζη ολόκληπηρ ηηρ επισείπηζηρ (Enterprise wide view)  

1. Σν ηζηνξηθό ηεο ζπλερνύο βειηίσζεο (History of continuous 

improvement) 

(Απνκλεκόλεπζε-Remember)* 

2. Οη αμίεο θαη ηα ζεκέιηα ηνπ Έμη ίγκα (Value and foundation of 

Six Sigma)  

(Καηαλόεζε-Understand)  

3. Οη αμίεο θαη ηα ζεκέιηα ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο (Values and 

foundation of Lean)  

(Καηαλόεζε-Understand)   

4. Δλζσκάησζε ηεο Ληηήο πξνζέγγηζεο κε ην Έμη ίγκα 

(Integration of Lean and Six Sigma)  

(Καηαλόεζε-Understand)  

5. Δπηρεηξεζηαθέο δηεξγαζίεο θαη ζπζηήκαηα (Business processes 

and systems)  

(Καηαλόεζε-Understand)  

6. Δθαξκνγέο ηεο ιηηήο πξνζέγγηζεο θαη ηνπ Έμη ίγκα (Lean and 

Six Sigma applications) 

(Καηαλόεζε-Understand)  

B. Ηγεζία (Leadership)  

1. Ζ εγεζία ηεο επηρείξεζεο (Enterprise Leadership)  

(Καηαλόεζε-Understand)  

2. Δκπόδηα ζηελ νξγάλσζε (Organizational roadblocks)  

(Δθαξκνγή-Apply)  

3. Γηνίθεζε ηεο αιιαγήο (Change management)  

(Δθαξκνγή-Apply)  

4. Έξγα Έμη ίγκα θαη ζπκβάληα βειηίσζεο (Six Sigma projects 

and kaizen events)  

(Δθαξκνγή-Apply)  

5. Οη ξόινη θαη νη επζύλεο ζην Έμη ίγκα  (Six Sigma roles and 

responsibilities)  

(Καηαλόεζε-Understand)  

II. Γηνίθεζε επηρεηξεζηαθώλ δηεξγαζηώλ θαη κεηξήζεηο 

(Organizational process management and measures)  
A. Η επίδπαζη ζηα ενδιαθεπόμενα μέπη (Impact on stakeholders)  

(Καηαλόεζε-Understand)  

Β. Απαιηήζειρ κπίζιμερ υρ ππορ ηο x (Critical to x (CTx) requirements)  
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(Δθαξκνγή-Apply)  

C. Σςγκπιηική αξιολόγηζη (Benchmarking)  

 (Δθαξκνγή-Apply)  

D. Μεηπήζειρ ηηρ επίδοζηρ ηηρ επισείπηζηρ (Business performance 

measure)  

(Καηαλόεζε-Understand)  

E. Φπημαηοοικονομικέρ μεηπήζειρ (Financial measures)  

(Δθαξκνγή-Apply)  

III. Γηνίθεζε νκάδαο (Team management) 
Α. Σσημαηιζμόρ ομάδαρ (Team formation)  

(Δθαξκνγή-Apply)  

1. Οη ηύπνη θαη ηα εκπόδηα ηεο νκάδαο (Team types and 

constraints)  

(Δθαξκνγή-Apply)  

2. Οη ξόινη ζηελ νκάδα (Team roles)  

(Καηαλόεζε-Understand)  

3. Δπηινγή ζηειερώλ ηεο νκάδαο (Team member selection)  

(Δθαξκνγή-Apply)  

4. εκείν εθθίλεζεο ησλ νκάδσλ (Launching teams)  

(Δθαξκνγή-Apply)  

Β. Γιεςκολύνζειρ ζηην ομάδα (Team facilitation)  

 1. Τπνθίλεζε ηεο νκάδαο (Team motivation) 

(Δθαξκνγή-Apply)  

2. Σα ζηάδηα ηεο νκάδαο (Team stages)  

(Δθαξκνγή-Apply)  

3. Δπηθνηλσλία ηεο νκάδαο (Team communication)  

(Δθαξκνγή-Apply)  

C. Η δςναμική ηηρ ομάδαρ (Team dynamics)  

(Απνηίκεζε-Evaluate)  

D. Γιασείπιζη ηος σπόνος ηηρ ομάδαρ (Tie management for teams)  

(Δθαξκνγή-Apply)  

E. Δπγαλεία λήτηρ αποθάζευν για ηην ομάδα (Team decision-making 

tools)  

(Δθαξκνγή-Apply)  

F. Δπγαλεία διοίκηζηρ και ζσεδιαζμού (Management and planning tools)  

(Δθαξκνγή-Apply)  

G. Αξιολόγηζη ηηρ επίδοζηρ ηηρ ομάδαρ και επιβπάβεςζη (Team 

performance evaluation and reward)  

(Αλάιπζε-Analyze)  

IV. Καζνξηζκόο (Define)  
A. Η θυνή ηος πελάηη (Voice of the customer)  

1. Αλαγλώξηζε ηνπ πειάηε (Customer identification) 

(Δθαξκνγή-Apply)  

2. Αλάδξαζε από ηνλ πειάηε (Customer feedback)  

(Δθαξκνγή-Apply)  

3. Οη απαηηήζεηο ηνπ πειάηε (Customer requirements)  

(Δθαξκνγή-Apply)  

B. Φάπηηρ έπγος (Project charter) 

1. Γήισζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Problem statement)  

(Γεκηνπξγία-Create)  
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2. Σν θπζηθό αληηθείκελν ηνπ έξγνπ (Project scope)  

(Αλάιπζε-Analyze)  

3. ηόρνη θαη ζθνπνί (Goals and objectives)  

(Δθαξκνγή-Apply)  

4. Μεηξήζεηο ηεο απόδνζεο ηνπ έξγνπ (Project performance 

measures)  

(Αλάιπζε-Analyze)  

C. Ισνηλαζία ηος έπγος (Project tracking)  

(Γεκηνπξγία-Create)  

V. Μέηξεζε (Measure)  
A. Φαπακηηπιζηικά ηηρ διεπγαζίαρ (Process characteristics) 

1. Μεηαβιεηέο εηζξνώλ θαη εθξνώλ (Input and output variables)  

(Απνηίκεζε-Evaluate)  

2. Γείθηεο επίδνζεο ηεο ξνήο δηεξγαζίαο (Process flow metrics)  

(Απνηίκεζε-Evaluate)  

3. Δξγαιεία αλάιπζεο ηεο δηεξγαζίαο (Process analysis tools)  

(Αλάιπζε-Analyze)  

B. Σςλλογή δεδομένυν (Data collection)  

1. Σύπνη δεδνκέλσλ (Types of data)  

(Απνηίκεζε-Evaluate)  

2. Βαζκνλνκεκέλεο θιίκαθεο κεηξήζεσλ (Measurement scales)  

(Δθαξκνγή-Evaluate)  

3.Μέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο (Sampling methods)  

(Απνηίκεζε-Evaluate)  

4. πιινγή δεδνκέλσλ (Collecting data)  

(Δθαξκνγή-Apply)  

C. Σςζηήμαηα μεηπήζευν (Measurement systems) 

1. Μέζνδνη κεηξήζεσλ (Measurement methods) 

(Καηαλόεζε-Understand)  

2. Αλάιπζε ησλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο (Measurement systems 

analysis)  

(Απνηίκεζε-Evaluate)  

3. Σα ζπζηήκαηα κέηξεζεο ζηελ νξγάλσζε (Measurement systems 

in the enterprise) 

(Καηαλόεζε-Understand)  

4. Μεηξνινγία (Metrology) 

(Καηαλόεζε-Understand) 

D. Κύπιερ έννοιερ ηηρ ζηαηιζηικήρ (Basic statistics)  

1. Βαζηθνί όξνη (Basic terms)  

(Δθαξκνγή-Apply)  

2. Κεληξηθό νξηαθό ζεώξεκα (Central limit theorem)  

(Δθαξκνγή-Apply)  

3. Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή (Descriptive statistics)  

(Απνηίκεζε-Evaluate)  

4. Μέζνδνη γξαθηθήο απεηθόληζεο (Graphical methods)  

(Απνηίκεζε-Evaluate)  

5. Έγθπξα ζηαηηζηηθώο ζπκπεξάζκαηα (Valid statistical 

conclusions)  

(Απνηίκεζε-Evaluate)  

E. Πιθανόηηηερ (Probability)  
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1. Βαζηθέο έλλνηεο (Basic concepts)  

(Δθαξκνγή-Apply)  

2.Κνηλά ρξεζηκνπνηνύκελεο θαηαλνκέο (Commonly used 

distributions) 

(Απνηίκεζε-Evaluate)  

3. Άιιεο θαηαλνκέο (Other distributions)  

(Δθαξκνγή-Apply)  

F. Η δςναμικόηηηα ηηρ διεπγαζίαρ (Process capability) 

1. Πίλαθεο δπλακηθόηεηαο ηεο δηεξγαζίαο (Process capability 

indices)  

(Απνηίκεζε-Evaluate)  

2. Πίλαθεο απόδνζεο ηεο δηεξγαζίαο (Process performance indices)  

(Απνηίκεζε-Evaluate)  

3. Βξαρπρξόληα θαη καθξνρξόληα δπλακηθόηεηα (Short-term and 

long-term capability)  

(Απνηίκεζε-Evaluate)  

4. Γπλακηθόηεηα ηεο δηεξγαζίαο αλαθνξηθά κε ηα κε-θαλνληθά 

δεδνκέλα (Process capability for non-normal data)  

(Δθαξκνγή-Apply)  

5. Γπλακηθόηεηα δηεξγαζίαο αλαθνξηθά κε δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ 

ζε ραξαθηεξηζηηθά (Process capability for attribute data) 

(Δθαξκνγή-Apply)  

6. Μειέηεο δπλακηθόηεηαο δηεξγαζίαο (Process capability studies)  

(Δθαξκνγή-Apply)  

7. Απόδνζε ηεο δηεξγαζίαο έλαληη ησλ πξνδηαγξαθώλ (Process 

performance vs. Specification)  

(Απνηίκεζε-Evaluate)  

VI. Αλάιπζε (Analyze)  
A. Μέηπηζη και μονηελοποίηζη ηυν ζσέζευν μεηαξύ ηυν μεηαβληηών 

(Measuring and modeling relationships between variables)  

1. πληειεζηήο ζπζρέηηζεο (Correlation coefficient) 

(Αλάιπζε-Analyze)  

2. Παιηλδξόκεζε (Regression)  

(Απνηίκεζε-Evaluate)  

3. Δξγαιεία πνιιώλ κεηαβιεηώλ (Multivariate tools) 

(Αλάιπζε-Analyze)  

4. Μειέηεο πνιπκεηαβιεηόηεηαο (Multi-vari studies)  

(Αλάιπζε-Analyze)  

5. Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ζε ραξαθηεξηζηηθά 

(Attributes data analysis)  

(Αλάιπζε-Analyze)  

B.Γοκιμέρ ςποθέζευν (Hypothesis testing)  

1. Οξνινγία (Terminology)  

(Απνηίκεζε-Evaluate)  

2. ηαηηζηηθά ζεκαληηθό έλαληη ηνπ πξαθηηθά ζεκαληηθνύ 

(Statistical vs. Practical significance)  

(Απνηίκεζε-Evaluate)  

3. Μέγεζνο ηνπ δείγκαηνο (Sample size)  

(Δθαξκνγή-Apply)  

4. Δθηηκήζεηο ζεκείνπ θαη πεξηζσξίνπ (Point and interval 
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estimates)  

(Απνηίκεζε-Evaluate)  

5. Σεζη γηα ηνπο κέζνπο, ηε δηαθύκαλζε θαη ηηο αλαινγίεο (Tests 

for means, variation and proportions)  

(Απνηίκεζε-Evaluate)  

6. Αλάιπζε δηαθύκαλζεο (Analysis of Variance-ANOVA) 

(Απνηίκεζε-Evaluate)  

7. Γνθηκέο γηα ην βαζκό εκπηζηνζύλεο ησλ απνηειεζκάησλ 

(Goodness-of-fit <chi square> tests) 

(Απνηίκεζε-Evaluate)  

8. Πίλαθεο ελδερνκέλσλ (Contingency tables) 

(Απνηίκεζε-Evaluate)  

9. Με-παξακεηξηθά ηεζη (Non-parametric tests) 

(Απνηίκεζε-Evaluate)  

C. Ανάλςζη καηάζηαζηρ βλαβών και αποηελεζμάηυν (Failure mode and 

effect analysis-FMEA) 

(Απνηίκεζε-Evaluate)  

D. Ππόζθεηη ανάλςζη (Additional analysis) 

1. Αλάιπζε ράζκαηνο (Gap analysis)  

(Αλάιπζε-Analyze) 

2. Αλάιπζε ηεο γελεζηνπξγνύ αηηίαο (Route cause analysis)  

(Απνηίκεζε-Evaluate)  

3. Αλάιπζε ζπαηάιεο (Waste analysis)  

(Αλάιπζε-Analyze)  

VII. Βειηίσζε (Improve)  
A. Σσεδιαζμόρ πειπαμάηυν (Design of experiments) 

1. Οξνινγία (Terminology) 

(Καηαλόεζε-Understand)  

2. Αξρέο ζρεδηαζκνύ (Design principles)  

(Δθαξκνγή-Apply) 

3. ρεδηαζκόο θαη νξγάλσζε ησλ πεηξακάησλ (Planning and 

organizing experiments) 

(Απνηίκεζε-Evaluate)  

4. One-factor experiments  

(Απνηίκεζε-Evaluate)  

5. Two level fractional factorial experiments 

(Απνηίκεζε-Evaluate)  

6. Full-factorial experiments 

(Απνηίκεζε-Evaluate)  

B. Δξάλειτη ηηρ ζπαηάληρ (Waste elimination)  

(Αλάιπζε-Analyze)  

C. Μείυζη ηος σπόνος κύκλος (Cycle-time reduction) 

(Αλάιπζε-Analyze)  

D. Kaizen and Kaizen blitz 

(Δθαξκνγή-Apply)  

E. Θευπία ηυν πεπιοπιζμών (Theory of constraints-TOC) 

(Καηαλόεζε-Understand)  

F.Υλοποίηζη (Implementation) 

(Απνηίκεζε-Evaluate)  

G. Ανάλςζη και μεηπιαζμόρ ηος πίζκος (Risk analysis and mitigation)  
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(Δθαξκνγή-Apply)  

VIII. Έιεγρνο (Control)  
A. Σηαηιζηικόρ έλεγσορ διεπγαζίαρ (Statistical process control-SPC) 

1. Αληηθεηκεληθνί ζθνπνί (Objectives)  

(Καηαλόεζε-Understand)  

2. Δπηινγή κεηαβιεηώλ (Selection of variables)  

(Δθαξκνγή-Apply)  

3. Rational sub grouping 

(Δθαξκνγή-Apply)  

4. Δπηινγή ραξηώλ ειέγρνπ (Control chart selection)  

(Δθαξκνγή-Apply)  

5. Αλάιπζε ραξηώλ ειέγρνπ (Control chart analysis)  

(Αλάιπζε-Analyze)  

Β. Άλλα επγαλεία ελέγσος (Other control tools)  

1. Οιηθή παξαγσγηθή ζπληήξεζε (Total productive maintenance-

TPM)  

(Καηαλόεζε-Understand)  

C. Γιαηήπηζη ζηοισείυν ελέγσος (Maintain controls)  

1. Δπαλ-αλάιπζε ζπζηήκαηνο κέηξεζεο (Measurement system re-

analysis)  

(Απνηίκεζε-Evaluate)  

2. Πιάλν ειέγρνπ (Control plan)  

(Δθαξκνγή-Apply)  

D. Κάνονηαρ βιώζιμερ ηιρ βεληιώζειρ (Sustain improvements)  

1. Γηδάγκαηα (Lessons learned)  

(Δθαξκνγή-Apply)  

2. Αλάπηπμε πιάλνπ εθπαίδεπζεο (Training plan deployment)  

(Δθαξκνγή-Apply)  

3. Σεθκεξίσζε (Documentation)  

(Δθαξκνγή-Apply)  

4. πλερήο αμηνιόγεζε (Ongoing evaluation)  

(Δθαξκνγή-Apply)  

IX. Πιαίζην θαη κεζνδνινγίεο γηα ζρεδηαζκό γηα Έμη ίγκα (Design 

for Six Sigma (DFSS) Frameworks and Methodologies)  
A. Κοινέρ μεθοδολογίερ για ηο ζσεδιαζμό ηος Έξι Σίγμα  

(Καηαλόεζε-Understand)  

1. DMADV (Define/θαζνξηζκόο, Measure/Μέηξεζε, 

Analyze/Αλάιπζε, Design/ρεδηαζκόο, Validate/Δπηθύξσζε)  

2. DMADOV (Define/θαζνξηζκόο, Measure/Μέηξεζε, 

Analyze/Αλάιπζε, Design/ρεδηαζκόο, Optimize/Βειηηζηνπνίεζε, 

Validate/Δπηθύξσζε)  

Β. Σσεδιαζμόρ υρ ππορ ηο x (Design for x-DFX)  

(Καηαλόεζε-Understand)  

C. Δύπυζηη διεπγαζία και ζσεδιαζμόρ (Robust design and process)  

(Δθαξκνγή-Apply)  

D. Διδικά επγαλεία ζσεδιαζμού (Special design tools)  

1. ηξαηεγηθά – Strategic 

(Καηαλόεζε-Understand) 

2. Σαθηηθά – Tactical  

(Δθαξκνγή-Apply)  
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*Σν επίπεδν γλώζεο βαζίδεηαη ζηελ επηζηεκνληθή ηαμηλόκεζε θαηά Bloom 

(αλαζεώξεζε ηνπ 2001) 

 
a.Απομνημόνεςζη (Remember)  

b.Καηανόηζη (Understand)  

c.Δθαπμογή (Apply)  

d.Ανάλςζη (Analyze)  

e.Αποηίμηζη (Evaluate)  

f.Γημιοςπγία (Create)  
 

 


